
 

 

TÈCNIC/A DE L’ÀREA DE COOPERACIÓ I EDUCACIÓ PER A LA JUSTÍCIA GLOBAL (EpJG) 
 

En coordinació amb l’equip de l’Àrea de Cooperació i Educació per a la Justícia Global (EpJG), 
donarà suport al desenvolupament del projecte “Educació per a la Justícia Global: transferir i 
transformar des de la Universitat” que té per objectiu connectar universitat i societat, amb l’objectiu 
de donar resposta a les necessitats i reptes socials a escala local i global.  

 
Funcions principals: 
 
• Donar suport integral al desenvolupament del projecte “Educació per a la Justícia Global: transferir 
i transformar des de la Universitat” (gestió, seguiment i avaluació) així com a la gestió de les 
subvencions vinculades. 
 
• Desenvolupar la programació d’accions establertes al projecte i fer-ne el seguiment amb la 
col·laboració de la persona estudiant que realitza tasques de suport. 
 
• Desenvolupar les accions que preveu el projecte d’enfortiment del vincle entre la universitat i la 
societat per a donar resposta als reptes socials des de l’entorn acadèmic (promoció de Treballs de 
Fi de Grau i Fi de Màster – TFG/TFM -, articulació de la col·laboració dels grups de recerca). 

 
• Fomentar la implicació en el projecte de les Facultats de la UAB i fomentar el treball col·laboratiu 
per impulsar la Justícia Global i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) a través 
d’accions d’incidència curricular, formació i sensibilització. 
 
• Organitzar la realització de les activitats adreçades a millorar la qualitat i la innovació docent 
(formació del professorat, processos de reflexió) en el marc de les accions del projecte. 
 
• Donar suport a les accions destinades a la promoció de la metodologia d’Aprenentatge Servei 
(ApS) a l’entorn universitari previstes en el marc del projecte. 
 
• Promoure, dinamitzar i coordinar la participació de la comunitat universitària de la UAB i de la resta 
d’agents en el desenvolupament del projecte. 
 
• Recollir i analitzar indicadors, realitzar informes i reunions de coordinació i seguiment. 
 
• Donar suport a les tasques de comunicació vinculades al projecte (web, xarxes socials, disseny 
de materials) 
 
• Treballar en xarxa en el marc del projecte amb agents universitaris i entitats externes, en l’àmbit 
local i europeu.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Requisits: 

 

Formació: 
  
•  Titulació de Grau, Diplomatura o Llicenciatura preferentment en els àmbits de l’Educació, la 
Pedagogia, les Ciències Socials o les Ciències de la Comunicació.  

 
Experiència prèvia: 

  
• Experiència mínima de 2 anys en la formulació i gestió de projectes  
 
Coneixements d’idiomes: 
• Català, castellà: equivalent a nivell C2 del MECR. 
• Anglès: equivalent a nivell C1 del MECR. 
 
Altres Coneixements: 

 
• Coneixements avançats de les eines ofimàtiques (Excel, Word, i Power Point), i de les xarxes 

socials. 
 

Mèrits que també es valoraran: 
 
• La formació de màster i/o postgrau en l’àmbit de l’Educació i/o la Pedagogia  
• La formació específica en Educació per a la Justícia Global i la metodologia d’Aprenentatge 

Servei (ApS).  
• L’experiència de gestió de projectes d’intervenció o recerca vinculats a l’àmbit social i/o 

educatiu  
• L’experiència de voluntariat social i/o implicació en espais de participació ciutadana/ moviments 

socials.  
• El coneixement d’altres llengües 
• El coneixement de metodologies participatives.  

 

Dedicació i contraprestacions: 
 

• Contracte laboral temporal vinculat al projecte 
• Jornada laboral de 38h/setmanals en horari de matins i tardes 
• Retribució: 21.634,48 € bruts/anuals  
• Lloc de treball: campus de la UAB de Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) 
• Incorporació prevista: octubre 2019 

 
 
Sol·licituds 

 

Les sol·licituds s’han d’enviar fins el dia 11 d’octubre de 2019 adjuntant un Currículum Vitae en 
format pdf i una carta de motivació a l’adreça fas.seleccio@uab.cat, especificant la referència: 
Tècnic/a EpJG 

mailto:fas.seleccio@uab.cat
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