
DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL:  
Coordinador local a Barcelona, Espanya 

En el marc de la implementació del projecte europeu "The Beit Project", l'associació del 
mateix nom busca un coordinador local per a les sessions d'activitats del curs escolar 2021-
2022 a Barcelona, amb possible continuïtat en les següents sessions. 

Les dates del projecte són:  
- Formació de l'equip de facilitadors: 20, 21, 22 d'abril de 2022  
- sessions pedagògiques (activitats urbanes i taller d'edició de vídeo): 9 de maig al 3 de juny 
de 2022  
- presentació final: A definir (segurament a mitjan novembre de 2021): 20 de juny de 
2022 

The Beit Project : 

El Projecte Beit és un projecte educatiu i social destinat a transformar el patrimoni urbà en un 
marc dinàmic d'educació a la ciutadania, la convivència i la pluralitat. Des del seu llançament 
a París en 2011, s'ha implementat a Barcelona, Roma, Brussel·les, Ixelles, Berlín, Londres, Łódź, 
Marsella, París, Nantes, Tànger, Sofia, Skopje, Niça, Atenes, Bucarest i Iasi. 
El seu objectiu és conscienciar a joves d'escoles o instituts del paper social essencial de la 
diversitat a través de la transformació i interpretació dels llocs de patrimoni urbà vinculats per 
la seva història a la alteritat, el multiculturalisme i altres temes de convivència i lluita contra la 
discriminació. 

Mès informació: www.thebeitproject.org 

Instagram : https://www.instagram.com/thebeitproject/ 

Facebook: https://www.facebook.com/The-Beit-Project-351285958259479/ 

Making of dels projectes: https://thebeitproject.org/archives-video/ 

Missions: 

Fases preliminars: 

● Definició (amb l'equip experimentat de The Beit Project) del lloc on es desenvoluparà el projecte. 
Investigacions històriques bàsiques sobre el lloc, recerca de traces i marques del passat

● Recerca d'arxius i material històric sobre les traces trobades (amb l'equip)

● Recerca d'escoles, concrecions i seguiment de participacions fins a l'avaluació

● Recerca i concreció de llocs per a la formació, per a les sessions, per als tallers de muntatge i per a la 
presentació final

● Recerca, implementació i seguiment d'aliances / socis locals (institucions, associacions, llocs de 
cultura, etc.) que ens ajudaran en el desenvolupament de l'etapa (llocs, logística, investigació ...)

● Recerca, contractació i supervisió de l'equip de facilitadors

● Elaboració de l'agenda de l'edició local (bases de dades de contactes, planificació de sessions
recepció de documents per al projecte, etc.)

● Coordinació del transport del material, del seu emmagatzematge, carrega i descarrega de les 
sessions

● Preparació i control del material per a les sessions



● Ajuda a la formació dels facilitadors amb un formador experimentat de The Beit Project

● Contractació i coordinació d'un càmera per realitzar fotos i making-of de les sessions

Durant les sessions 

● Suport a l'equip de facilitadors en totes les sessions i taller d'edició, així com a l'equip de filmació
(càmera)

● Seguiment organitzatiu i logístic

● Comunicació regular sobre l'avanç de el projecte amb l'equip central

● Informes de finals de sessions

● Encarregar-se del material pedagògic utilitzat i descarregar el material audiovisual dels 
participants després de cada sessió

● Fer seguiment del making of

● Organització i seguiment de la presentació final: coordinador de logística

● Fer fotos a les sessions i ordenar-les en el drive de el projecte

Després de les sessions – tancament del projecte 

● Enviament i seguiment d'avaluacions d'equip, professors i participants

● Suport en la redacció d'informes de projectes.

● Creació d'un document complet de transmissió de lloc si hi ha un canvi en la coordinació

● Seguiment i tancament administratiu del projecte amb l'ajuda de la coordinació general

Comunicació 

● Comunicació amb les escoles, amb els socis i les autoritats locals (inclosos els ajuntaments, la Regió, el
Rectorat, les Delegacions intergovernamentals, la premsa...).

● Enviament d'invitacions a la presentació final

● Enviament de fotografies i vídeos a la coordinació general per a la comunicació en les xarxes 
socials de l'associació

● Redacció d'articles pel blog

Eines utilitzades: Google drive, Trello, Gmail, WhatsApp 

Aquesta és una missió que requereix una quantitat de temps variable segons els períodes de 
l'any escolar. Els informes d'avanç del projecte es realitzen periòdicament per informar la 
coordinació general. 

Per aquestes diferents tasques, el/la coordinador/a local compta amb el suport de membres 
de l'equip central de Marsella i Barcelona i es beneficia de l'experiència desenvolupada en 
projectes anteriors.



Habilitats requerides: 
El/la coordinador/a ha de tenir les següents habilitats: 

- Gran capacitat organitzativa 

- Gestió d'equips 

- Bones xarxes professionals, especialment en el món de l'educació, la cultura i les 

associacions

- Bon domini de l'anglès: contractació i presentació d'informes amb coordinació 

general en anglès i/o francès 

- Experiència treballant amb joves, en educació formal o informal

- Bon coneixement de la ciutat i els seus actors

- Obertura d'esperit 

- Curiositat i flexibilitat 

Data de incorporació : immediata 

Condicions econòmica : 

- A temps parcial inclosos els períodes intensius 
- Contracte d'autònom i pagament mitjançant factura 
- La remuneració és calcula en funció de la quantitat de classes participants. 
L'objectiu mínim és de 6 classes per una retribució de 5.000 € impostos inclosos. 

Documents a enviar: 

Les sol·licituds han d'estar compostes per:  
- Un Currículum actualitzat  
- Una carta en la qual es descriguin les principals motivacions del candidat 

Documents a enviar abans de l'1 de juliol (inclosos). 

Si la sol·licitud és acceptada, entrevista per Skype en INGLÉS i / o FRANCÉS per Skype els 7 i 8 
de juliol de 2021 

Inici de la missió: el mes aviat possible 

Les sol·licituds han d'enviar-se per correu electrònic a Marie Heileman, coordinadora general, 
amb còpia a David Stoleru, president de l'associació: 

marieheileman@thebeitproject.org  

davidstoleru@thebeitproject.org 

Gracies ! 




