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PRESENTACIÓ 
 
SETEM Catalunya és una Organització No Governamental (ONG) de solidaritat 
internacional, justícia global, treball en xarxa i democràtica, fundada a Barcelona l’any 
1968 de la mà dels escolapis de Catalunya i arran de les mobilitzacions socials que van 
tenir lloc al llarg d’aquest mateix any. 
 
L’organització, des d’una perspec va feminista i ecologista, es dedica a la sensibilització 
i mobilització de la societat, a la denúncia davant les injus cies locals i globals fruit de 
la lògica capitalista i a la promoció d’alterna ves econòmiques. Per fer-ho, l’Educació 
per al Desenvolupament esdevé una eina indispensable de transformació personal i 
col·lec va, per tal d’aconseguir un món just i solidari. 
 
SETEM Catalunya recull en el seu Catàleg de Serveis un seguit de tallers i ac vitats 
adreçades a diferents públics amb la intenció de sensibilitzar sobre diferents 
temà ques com ara les desigualtats del sistema actual i les alterna ves de l’economia 
solidària. 
 
L'entitat compta amb una Borsa de Talleristes i Dinamitzadores que són les persones 
encarregades de dinamitzar les formacions i els jocs del Catàleg de Serveis. 
 
 
 

ENTRAR A LA BORSA EN QUALITAT DE TALLERISTA 
 
Funcions principals: 

 Dinamitzar els tallers del Catàleg de Serveis de l’entitat i altres formacions (per 
exemple formació de professorat) en temes d’interès per SETEM Catalunya. 

 Participar a les formacions internes per a poder oferir tallers de qualitat.  
 Planificar els tallers i activitats en coordinació amb SETEM Catalunya. 
 Adaptar els materials didàctics a diferents públics i edats. 
 Avaluar les activitats executades i sistematitzar els retorns cap a l’entitat. 
 Donar suport a altres activitats formatives quan l’entitat ho requereixi. 

 
Requisits: 

 Habilitat comunicatives i experiència en dinamització de grups. 
 Experiència en educació formal i/o no formal. 
 Experiència en voluntariat o activisme, prioritàriament al món associatiu. 



 Formació o experiència sobre algun àmbit o campanya d’interès de SETEM 
Catalunya. 

 Compartir l’enfocament i els valors de SETEM Catalunya. 
 Certificat negatiu de delictes de naturalesa sexuals. 

 
Es valorarà: 

 Ser sòcia, voluntària o activista de SETEM. 
 Haver participat en algun Camp de Solidaritat o en alguna campanya, activitat o 

formació de SETEM. 
 Haver participat en formacions per a formadors/es. 
 Tenir formació acadèmica sobre alguna àrea d’interès de SETEM Catalunya. 

 
 
 
 

ENTRAR A LA BORSA EN QUALITAT DE DINAMITZADOR/A 
 
Funcions principals:  

 Dinamitzar els jocs en gran format del catàleg de SETEM Catalunya en fires i 
esdeveniments, facilitant la participació de la gent que hi assisteix.  

 Recollir i retornar el material en cas necessari.  
 Participar a les formacions internes per a poder oferir tallers de qualitat.  

 
Requisits: 

 Habilitat comunicatives i experiència en dinamització de grups. 
 Compartir l’enfocament i els valors de SETEM Catalunya. 

 
Es valorarà: 

 Ser sòcia, voluntària o activista de SETEM. 
 Haver participat en algun Camp de Solidaritat o en alguna campanya, activitat o 

formació de SETEM. 
 Experiència en voluntariat, esplai o activisme, prioritàriament al món 

associatiu.  
 
 

 
FUNCIONAMENT GENERAL DE LA BORSA: 
 

 Una entitat o administració sol·licita un taller o activitat.   
 La persona tècnica responsable contacta amb les talleristes/dinamitzadores de 

la zona, tenint en compte el nombre de tallers/dinamitzacions que ha realitzat 
cada membre, perquè sigui equilibrat i tothom tingui l’oportunitat de realitzar-
ne.  

 La tallerista/dinamitzadora ha de contestar en la major brevetat possible si té la 
disposició per dur a terme l’activitat en la data prevista o no.  



 La tallerista/dinamitzadora s’ha de preocupar de tenir el material per a 
l’activitat i, en cas necessari, el passarà a buscar per SETEM o bé se li enviarà 
per correu postal. També s’encarregarà de retornar-lo un cop realitzat el taller. 
Tot això en coordinació amb la tècnica de SETEM. 

 Després de realitzar l’activitat, la tallerista/dinamitzadora ha d’enviar la factura 
a SETEM en el marge d’una setmana com a màxim (a no ser que hi hagi més 
tallers/dinamitzacions previstos consecutius i s’ajuntin una mateixa factura). 
Aquesta ha d’incloure la reducció del 15% d’IRPF. Cada tallerista ha de valorar 
aquest funcionament de pagament depenent de la seva situació laboral, i 
s’encarrega de declarar-ho a hisenda en el seu moment. També s’hi ha 
d’incloure les despeses de transport i la foto dels justificants, que es paguen 
íntegrament.  

 (Només en cas de les talleristes): com a màxim una setmana després de 
realitzar el taller, la tallerista respondrà el qüestionari d’avaluació online i, en 
cas necessari, hi inclourà les avaluacions que hagi fet l’alumnat i remetrà a 
SETEM l’avaluació del professor/a.  

 Els pagaments es realitzaran a finals de mes. Si la factura arriba més tard del dia 
20, es pagarà a finals del mes següent.  

 
 

SETEM CATALUNYA ES COMPROMET A 
 

• Crear un equip de talleristes i dinamitzadores que es responsabilitzi a cobrir les 
sol·licituds de tallers i activitats. 

• Vetllar perquè a la Borsa hi hagi presència de persones de diferent franja d’edat, 
gènere, equilibri geogràfic i expertesa. 

• Oferir propostes de formació a la Borsa i animar-les a ampliar la seva 
experiència formativa. 

• Tenir una persona referent de l’Equip Tècnic i de la Junta Directiva per 
acompanyar la Borsa i garantir-ne el bon funcionament. 

 
 

REUNIONS I TROBADES DE LA BORSA DE TALLERISTES 
 

L’assistència a les reunions de coordinació i formació és obligatòria per a totes les 
persones de la Borsa i tenen la següent periodicitat: 
 

• Talleristes: una formació inicial sobre el contingut de tots els tallers del catàleg, 
una reunió quadrimestral per fer seguiment dels tallers realitzats, pendents, 
compartir experiències, etc.  

• Dinamitzadores: Una formació inicial sobre els jocs.  
• SETEM Catalunya oferirà a la borsa una trobada formativa complementària a 

l’any. Aquesta trobada també té l’objectiu de reforçar la cohesió de l’equip, 
planificar activitats, etc.  

 
 
 
 



EXPULSIÓ DE LA BORSA 
 

La per nença a la borsa comporta: 
 

• Assistència obligatòria a les reunions quadrimestrals i les formacions (es pot 
justificar per malaltia, situació familiar, etc.) 

• Participar de les demandes de tallers i activitats de SETEM i respondre els 
correus electrònics de forma habitual.  

• Transmetre els valors de SETEM durant la realització de les activitats i tallers. 

 
RETRIBUCIONS 
 

- Tallers: 60€ bruts (1h); 90€ bruts (1,5h), 120€ bruts (2h).  
- Dinamitzacions (solen ser 3 o 4 hores seguides): 25€ bruts/hora.  

 
 

CONVOCATÒRIA I PROCÉS DE SELECCIÓ 
 

Les persones interessades a formar part de la borsa, cal que omplin el/s qüestionari/s 
corresponent/s i enviïn el seu currículum vitae a mobilitzacio@setem.org abans del 
31 de maig, amb l’assumpte “Candidatura borsa”. No s’acceptaran sol·licituds que no 
hagin omplert el qüestionari o que no hagin enviat el currículum vitae abans del dia 31.  
 

• Formulari de sol·licitud per la Borsa en qualitat de Tallerista:  
https://tuit.cat/1mh3g  

• Formulari de sol·licitud per la Borsa en qualitat de Dinamitzador/a:  
https://tuit.cat/X2pt6 

 
Si teniu qualsevol dubte podeu contactar al correu electrònic: mobilitzacio@setem.org  
El procés de revisió de CV i entrevistes es realitzarà durant el mes de juny.  
La incorporació a la borsa serà a partir del mes de setembre 2022.  

 


