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Convocatòria d'una plaça : 

Responsable de desenvolupament activitats EpD 

Projecte:  

Sensibilització de la societat civil e Instituciones Públicas respecte a la situació 

que viu el col·lectiu de persones con discapacitat, afavorint el accés a l’      

educació inclusiva al Municipi de Inhambane. 

Descripció de la intervenció: 

El projecte té per objectiu millorar la inclusió social del col·lectiu de persones 

amb discapacitat (des d'ara PaD) a través de l'accessibilitat universal i l'accés a 

una educació inclusiva a Inhambane, Moçambic.  

Per a això, es pretenen, específicament, dues coses: 

1- Augmentar la sensibilització i les capacitats de titulars d'obligacions i 

responsabilitats, sobretot, respecte de la prevalença i característiques de les 

PaD al Municipi d'Inhambane, per tal de millorar així el seu coneixement real 

sobre aquesta població i poder planificar millors polítiques d'accessibilitat i 

educació inclusiva a nivell local i, al mateix temps:      

2- Millorar la infraestructura educativa en una comunitat i centre educatiu pilot, 

per assegurar l'accés de les PaD a una educació inclusiva, de qualitat i segura 

al Municipi d'Inhambane, amb especial atenció a les necessitats de les nenes     

amb discapacitat i als mecanismes de protecció d'aquestes davant abusos i 

maltractaments en l'àmbit escolar, mitjançant el disseny, formació i aplicació de 

protocols per a això, al centre educatiu, amb participació de tots els actors del 

seu entorn i la comunitat escolar. 

El projecte pretén apropar, a través de les accions d'EpD amb un clar 

enfocament d'educació per a la ciutadania global, la realitat de les persones 

amb discapacitat a l'Àfrica en el seu dia a dia per aconseguir un accés al  

sistema educatiu amb instal·lacions accessibles i segures, i una educació plena 

i inclusiva. 

Aquestes accions se centren en un públic juvenil, d'entre els 10 i els 17 anys, de 

centres educatius de Barcelona. Per tant, amb perfil juvenil i escolarització de 

finals de primària i secundària. Donat aquest perfil, les accions es plantegen 

curtes, dinàmiques i visuals, d'acord amb la cultura urbana i juvenil actual. 
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D'aquesta manera, s'han plantejat un conjunt d'accions d'EpD que, basades en 

l'experiència prèvia d'ASF en projectes similars i amb eines ja testades amb 

aquest tipus de públic, garanteixin el manteniment de la seva atenció, la 

generació de la curiositat per aquesta problemàtica i els motivi a l'acció 

quotidiana pel respecte dels drets de les persones amb discapacitat, alhora                

que s'inclou un enfocament lúdic. 

Així doncs, la primera acció consistirà en l'elaboració del vídeo curt-audiovisual,  

on, de la mà de la feina d'ASF a Espanya i Moçambic, es mostrarà la realitat 

global que afecta, en diversos contextos locals, al dret a l'educació d'aquest 

col·lectiu. 

En segon lloc, es compta amb el joc de taula dissenyat per voluntaris/es d'ASF 

Catalunya, "FEM EL MON ACCESSIBLE". El joc consisteix en què cada jugador 

agafa una fitxa per anar construint l'interior de la casa, en la qual guanyarà el 

jugador que més fitxes accessibles hagi aconseguit unir entre si, i per tant, més 

accessible hagi tornat el tauler de joc.  

El joc serà desenvolupat, reproduït i lliurat a diferents centres educatius, el 

professorat dels quals serà format en el seu ús, amb la finalitat que siguin ells/elles 

mateixos/es els que imparteixin la classe de sensibilització a l'aula, afavorint el 

compliment de la normativa sanitària COVID-19, respectant el "grup bombolla". 

Aquests elements, es combinen entre si en cada sessió, iniciant sempre amb el 

curt-audiovisual que permet mostrar la realitat de les persones amb discapacitat 

en diferents contextos i analitzar la relació global-local d'aquesta problemàtica, 

per després, aprendre de forma vivencial com respectar l'espai i els drets de les 

persones amb discapacitat. 

En tercer lloc s’elaborarà un curs online sobre educació inclusiva. 

Localització del lloc de treball: Teletreball 

 

Depèn de : 

Responsable Demarcació de Catalunya de ASF, 

Coordinació del projecte en terreny 

 

Responsabilitats: Responsable de la correcta implementació de les activitats 

descrites, incloent-hi les següents responsabilitats: 

● Identificació de centres educatius i gestió d'acords de col·laboració per 

al desenvolupament de les accions d'EpD. 
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● Coordinació amb els equips tècnics dels centres educatius participants 

de les accions d'EpD. 

● Coordinació de la creació i posada en marxa del curt documental.  

● Coordinació del desenvolupament del joc de taula, la seva edició i 

producció. 

● Formació al professorat de les escoles interessades en l’ús del documental 

i el joc així com una introducció a la problemàtica. 

● Coordinació del desenvolupament i posada en marxa  del curs online. 

● Realitzar el control comptable de les activitats. 

● Participar a les reunions tècniques amb les persones implicades. 

● Redactar informe de les activitats realitzades. 

Requisits: 

● Llicenciatura universitària  

● Estudis específics en el àmbit de la cooperació per al desenvolupament; 

● Experiència mínima d'1 any en llocs similars de coordinació i gestió de 

projectes de EpD;      

● Experiència mínima de 1 any en coordinació de projectes; 

● Bon nivell, escrit i parlat, de llengua catalana; 

● Capacitats tècniques i recursos per a complir amb les responsabilitats; 

● Nivell d'usuari en l'ús d'eines informàtiques  

● Es valorarà experiència laboral prèvia o voluntariat en ASF. 

Aptituds: 

● Bones aptituds com a formador/a de personal;      

● Persona dinàmica i responsable; 

● Flexibilitat i capacitat de gestió de diferents tasques simultàniament; 

● Capacitat de gestió d'equips. 

Condicions: 

Incorporació: abril-maig 

S’ofereix:  

Contracte por obra i servei      

Duració del contracte: 6 mesos  

Jornada de 15 hores setmanals amb flexibilitat horària 

Remuneració: Segon taules salarials d’ASF 

 

Candidatures: 

Enviar CV i carta de motivació al correu: catalunya@asfes.org abans del 15 de 

abril de 2021 a las 24:00h.  

Dubtes i preguntes a: catalunya@asfes.org 

Indicar assumpte al email: “Plaça Coordinació EpD”.  
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Només les persones preseleccionades seran contactades per organitzar una 

entrevista presencial o telemàtica.  


