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OFERTA DE FEINA 
 

Tècnic de dinamització lingüística a Mallorca 
 
 

Plataforma per la Llengua, l’ONG del català, és una entitat dinàmica i en 
constant evolució que des de fa més de 30 anys treballa per promoure el català 
com a eina de cohesió social als diferents territoris de parla catalana i en 
diversos àmbits.  
 
Plataforma per la Llengua cerca un dinamitzador lingüístic per cobrir una baixa 
temporal. Principalment desenvoluparà tasques relacionades amb el Projecte 
de dinamització lingüística insular “A Mallorca, en català!”. 
 

ES REQUEREIX 
 

• Titulació universitària en lingüística, sociologia, pedagogia, treball social o 
educació social. 

• Coneixements i experiència sobre el món de la infància, joventut, 
immigració, el tercer sector i el món associatiu en general. 

• Bon desenvolupament de treball sistemàtic i treball en equip. 

• Coneixement i experiència en el disseny, execució i avaluació de projectes 
comunitaris. 

• Capacitat d’iniciativa i generació de projectes i idees. 

• Capacitat de comunicació i relacions públiques. 

• Motivació en defensa de la llengua catalana. 

• Capacitat de comunicació i relació amb els agents associatius del territori.  

• Coneixement de la realitat associativa, capacitat de detecció d’interessos i 
necessitats en cada àmbit d’actuació i dels recursos existents.  

• Capacitat de diagnòstic per tal de saber emmarcar la demanda del diferent 
públic.  

• Capacitat de polivalència enfront d’un projecte adaptatiu i flexible 
susceptible de canvi i evolució.  

• Capacitat per a recollir, sistematitzar i organitzar la informació. 

• Bon desenvolupament de treball sistemàtic i treball en equip. 

• Informàtica: domini general d’eines informàtiques.  

• Català escrit i parlat (plena capacitat de redacció, corresponent com a 
mínim al nivell C1).  

• Carnet de conduir i cotxe propi. 

• Bona capacitat de redacció. 
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ES VALORARÀ 
 

• Màster en gestió cultural i/o lingüística 

• Coneixements del món associatiu de tot el domini lingüístic 

• Coneixements de la situació de la llengua catalana a les Illes Balears 

• Coneixement del funcionament de l’administració local (subvencions, 
permisos, llicències, etc.) 

• Coneixements del territori 

• Experiència en redacció de projectes 

• Nivell C2 de català 
 
 

TASQUES 
 

• Planificar un calendari amb dates, horaris i llocs de les accions de 
dinamització lingüística. 

• Enfocar les accions de dinamització lingüística d’acord amb la població 
diana, el municipi i l’espai en què s’hagin de desenvolupar. 

• Definir els objectius de cadascuna de les accions. 

• Elaborar les pautes de funcionament de les accions d’acord amb el 
coordinador. 

• Comprovar en tot moment que tant les condicions i els espais on es fan les 
accions com el personal que les condueix i els materials que s’utilitzen són 
els idonis. 

• Explicar els objectius de les accions tant a les entitats, ajuntaments, 
institucions i agents socials amb qui es col·labori en cada moment com a 
les persones seleccionades per conduir les accions de dinamització 
lingüística. 

• Dur a terme activitats de dinamització lingüística, sempre que per tipologia 
s’adaptin al seu perfil. 

• Comprovar que les accions tenen la inscripció i l’assistència mínima i 
màxima requerides perquè es puguin dur a terme. 

• Difondre les activitats plantejades entre la població del municipi on es 
desenvolupin, fent especial incidència en la població diana (joves, nous 
parlants, infants...) a la qual s’adrecin. 

• Implicar entitats, ajuntaments, institucions i agents socials en la difusió de 
les accions de dinamització lingüística que tinguin lloc al municipi. 

• Supervisar que les accions compleixin els objectius marcats. 

• Assistir a les reunions de coordinació quan els convoqui el Servei de 
Normalització Lingüística. 

• Suport en la gestió de voluntariat. 
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S’OFEREIX 
 

▪ Treball en un entorn dinàmic.  
▪ Jornada laboral de 20 a 40 h a la setmana. 
▪ El lloc de treball serà a Mallorca.  
▪ Retribució: 11.000 – 22.000€ anuals (12 pagues anuals).  
▪ Període: Contracte de substitució per una baixa laboral amb 

possibilitats de continuïtat. 
▪ En funció de l’experiència i dels coneixements de la candidatura, es 

preveu valorar el reajustament d’algunes de les tasques assignades.  
 
 
Les persones interessades ens heu de fer arribar el currículum i una carta de 
presentació que expliqui la idoneïtat per cobrir la plaça convocada a l’adreça 
seleccio@plataforma-llengua.cat amb la referència “Tècnic dinamitzador 
lingüístic Mallorca”.  
 

mailto:seleccio@plataforma-llengua.cat

