
 
 

 
 

OFERTA DE FEINA PER COBRIR UNA VACANT 
D’EDUCADOR/A AMBIENTAL I CREACIÓ DE LA BORSA DE 
SUBSTITUCIÓ 
 

La Fundació per la Sostenibilitat Lleida 21 és una fundació de l’Ajuntament de 

Lleida, per desenvolupar, fomentar i impulsar la comunicació i la sensibilització 

ambiental així com projectes de sostenibilitat.  
 

La Fundació impulsa diferents programes d’educació ambiental orientats a diferents 

públics, tal com el programa “Lleida, en Viu”, el programa “Agenda 21 Escolar” o el 

programa “Ecoactivitats”.  

 

Per la realització de les activitats d’educació ambiental contracta educadors/es 

ambientals de manera temporal per donar suport al desenvolupament de les activitats. 

 

Aquests bases recullen els detalls de l’oferta de feina i els criteris per a la seva selecció. 
 

 

Detalls de la plaça oferta 
 

o Nombre de vacants: 1 (i borsa de substitució). 

o Categoria: Educador/a ambiental. 

o Contracte: Contracte fixe-discontinuo amb període de prova de 15 dies.  

o Dedicació: 50% jornada en funció de les necessitats. 

o Període de treball: Les tasques es desenvolupen majoritàriament durant els 

mesos de març, abril i maig, i d’octubre i novembre. Variable en funció de les 

necessitats. 

 

Funcions a desenvolupar per la persona a contractar 
 

Les funcions a desenvolupar seran: 
 

o Visites guiades, tallers i suport en les activitats dels programes d’educació 

ambiental “Lleida en Viu” i “Agenda 21 Escolar” de Lleida. 

o Activitats d’educació i sensibilització ambiental pel públic en general. 

 

Requeriments 
 
o Titulació de Cicle Formatiu de Grau Superior relacionat amb el medi ambient, o 

titulats universitaris en enginyeria tècnica/superior d’agricultura o forests, biologia, 

ambientals, geografia, magisteri o comunicació.  

 

 

Publicació de la oferta 

 

L’oferta de feina es publicarà, com a mínim, en 3 organismes oficials, tant relacionats amb 

l’ocupació com en entitats o col·legis professionals relacionats amb la temàtica de la 

convocatòria.  

 

 

 



 
 

 
 

Tràmit de sol·licitud i termini de l’oferta 
 
Caldrà enviar currículum vitae i resta de documents per correu electrònic a 

fundacio21@paeria.cat indicant ‘Oferta educació ambiental 2022’. 
 
Les dades reflectides en el currículum hauran d’acreditar-se de forma documental al 

presentar el cv. Si es dona el cas de que no es poden justificar es desestimarà la sol·licitud. 

En el cas de l’experiència professional, o altres experiències relacionades amb la temàtica, 

caldrà especificar el nombre d’hores o mesos dedicades. 

 
El termini per presentar els CVs finalitzarà el dia 7 d’octubre de 2022. 

 

 

Procediment de selecció 

 

1era fase. Valoració de mèrits. Puntuació màxima: 6 punts. 

 

- Formació en temes relacionats amb el lloc de treball. Puntuació màxima: 3 punts. 

- Experiència en els temes relacionats el lloc de treball. Puntuació màxima: 3 punts. 

 
Per les puntuacions, es tindran en compte els següents barems: 

 

Formació: 

o Titulacions universitàries i màsters: 1.5 punt 

o Postgraus: 1 punt 

o Cicle formatiu: 1 punt 

o Assistència a congressos i jornades: 0.03 punts 

o Cursos: 

 Aprofitament Assistència 

Més de 80 hores 0.75 0.375 

De 40 a 80 hores 0.5 0.25 

De 20 a 39 hores 0.375 0.125 

De 5 a 19 hores 0.25 0.075 

Menys de 5 hores 0.125 0.05 

 

Experiència laboral/o altres: 0.1 punt per mesos dedicats. 

 
2ona fase. Entrevista personal. Puntuació màxima 8 punts. 

 

Només s’entrevistaran aquelles persones que presentin una formació i una experiència 

adient amb l’oferta de feina. 

 

A l’entrevista, es valorarà: 

 

- Disponibilitat: 2 punts 

- Capacitat comunicativa. Puntuació màxima: 3 punts. 

- Coneixements de temes relacionats amb el medi ambient i el medi natural. 

Puntuació màxima: 3 punts. 
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Selecció i borsa de candidats 

 

Només es seleccionaran aquelles persones que hagin obtingut una puntuació superior a 6 

punts en les dues fases.  

 

La persona a contractar serà la que major puntuació obtingui de la suma de les dues fases.  

 

Amb la resta de candidats seleccionats es crearà una borsa de candidats de substitució 

segons la puntuació obtinguda.  

 

 

Responsables de la selecció 

 

La selecció de personal la realitzaran: la cap de l’àrea d’Ecologia i Sostenibilitat de 

l’Ajuntament de Lleida, la responsable del programa “Lleida en Viu” de la Fundació Lleida 

21 i el director tècnic de la Fundació Lleida 21. Actuarà com a suplent la coordinadora del 

programa Agenda 21 Escolar.  

 

 


