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Dinamitzador/a Espai TIC – Òmnia Verdum - Fundació Pare Manel 
 

 
La fundació Pare Manel (FPM) és una organització que desenvolupa la seva activitat social i 
educativa amb infants i joves de Nou Barris (Verdum i Roquetes) amb un fort component de 
treball comunitari al territori i a la xarxa.  
 
La dimensió digital de la Fundació Pare Manel  es desenvolupa per equips multidisciplinars i 
en: 

- l’àmbit de la Comunicació 

- l’àmbit documental i de gestió coneixement 

- l’àmbit de l’educació no formal (educació extensa – educació en el lleure) 

- els dispositius d’inclusió digital - Punt Òmnia Verdum 

- Els dispositius de creació digital – El Laboratori Fabulós del Verdum (projecte d’espai 
maker -en definició-) 

 
 
Descripció plaça. Tasques a desenvolupar 
 
Dinamitzador/a del Punt Òmnia del Verdum 

- Dinamització de les activitats de l’espai comunitari d’accés a les TIC 

- Facilitació eines, recursos i metodologies de treball col·laboratives i opensource 

- Suport hw i sw a la Fundació Pare Manel i al territori del Verdum 

- Dinamització digital de teixit veïnal dels barris de Verdum – Roquetes 

- Donar suport (en forma de capa digital) a les accions educatives, comunitàries, 
d’inclusió social, laboral i digital del territori 

 
Competències 
> Us avançat en eines TIC i recursos de xarxa - Equivalent a Nivell Avançat acreditació ACTIC  
> Usuari d’ eines de programari lliure, tant a nivell de sistemes (Linux) com aplicacions 
(ofimàtica, edició digital, navegadors,...) 
> Competències en edició web 
> Competències en disseny gràfic i edició digital (àudio, vídeo, imatge) 
> Competències bàsiques en manteniment d'equips i xarxes locals 
> Coneixements en tecnologies creatives i dispositius makers (arduino, robòtica educativa, 
etc...) 
> Coneixements en moviments i propostes d’innovació educativa i social i metodologies 
obertes de treball en grups : educació expandida, aprenentatge i servei, Design Thinking,... 

http://xarxaomnia.gencat.cat/pagina/descripci


Es valorarà 
Experiència prèvia en projectes i llocs similars.  
Autonomia i motivació en la feina.  
Capacitat de generar comunitat i treballar en equip i sota els principis de l’open source. 
Capacitat innovadora 
 
Contracte 
Obra i servei  per 1 any (renovable)  
Jornada: a partir 30 hores setmanals (jornada partida, atenció al públic) 
Horari: a definir horari (principalment de tardes) entre les 10:00 i les 21:00 hores, de dilluns 
a divendres 
 
Possibilitat de creixement cap a la coordinació dels espais tecnològics de la Fundació Pare 
Manel 
Salari brut anual: 15.750 euros (14 pagues) 
 
Procés de selecció  
Enviar CV al correu laboral@paremanel.org  
Assumpte: Oferta TIC-ÒMNIA FPM 
Data límit: dimarts 06.10.2017 

mailto:laboral@paremanel.org

