
 
 

 

DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL 

 

Posició: Guia Astronòmic/a  

 

Sobre nosaltres: 

El Parc Astronòmic Muntanyes de Prades té com a principal objectiu apropar la passió per l’astronomia, la protecció 

dels cels foscos i la recerca científica a la societat. Tot plegat en el marc d’un entorn natural incomparable per a 

l’observació astronòmica com són les Muntanyes de Prades i el Montsant.  

Si vols treballar en un projecte engrescador, envoltat de gent jove apassionada per la ciència, amb ganes de fer un 

món millor, aquest és el teu lloc. 

 

Context i missió: 

Estem buscant una persona per desenvolupar la tasca de guia astronòmic/a al Parc Astronòmic Muntanyes de Prades. 

Les principals tasques seran: l’atenció al públic, conducció de les sessions dins el Planetari 360, divulgació de 

coneixements sobre astronomia que es treballin en cada sessió, el muntatge i desmuntatge dels equips d’observació, i 

altres tasques vinculades amb les sessions que oferim al llarg de l’any (sessions al Centre de Visitants del Parc, sessions 

per a centres educatius, vins i estels, entre altres). 

 

Competències clau: 

 Atenció al públic i orientació al client 

 Excel·lent capacitat de divulgació i comunicació 

 Treball en equip i capacitats per coordinar-se amb la resta de guies astronòmics del Parc 

 Capacitat de resolució d’incidències 

 Passió per l’astronomia i l’univers 

 Positivitat, assertivitat i proactivitat 

 Sensibilitat vers la protecció del medi ambient 

 Habilitats manuals per al muntatge d’equips (telescopis i muntures automatitzades) 

 Habilitats tecnològiques per a la conducció de les sessions al Planetari 360 

 

Requeriments: 

 Educació secundària finalitzada (Batxillerat i/o FP2/CFGS) 

 Carnet de conduir 

 Possibilitat de treballar a Prades (Baix Camp, Tarragona) durant el període contractat 

 Coneixements sobre astronomia i ús i manipulació de telescopis automatitzats 

 Perfecte domini dels idiomes català i castellà, oral i escrit. Nivell C acreditat 

 

 

 



 
 
Es valorarà: 

 Llicenciatura o Grau en Ciències Físiques 

 Màster en astrofísica 

 Experiència en l’ús i maneig de planetari 

 Estudis de CFGS  o universitaris vinculats amb l’àmbit científic 

 Idiomes extra: anglès i/o francès 

 Experiència en els següents àmbits: atenció al client, sector turístic, divulgació científica, 

astronomia professional, astronomia amateur, educació 

 Persones vinculades amb la població de Prades 

 

Procediment de selecció: 

1. Selecció de perfils i primer filtratge 

2. Entrevista virtual a les seleccionades/ts 

3. Entrevista presencial 

4. Incorporació de la persona seleccionada: juliol 2021 

 

Termini de presentació de candidatures: Del 3 de maig al 30 de maig del 2021. 

 

Què oferim: 

 Contracte de: 20h/setmana juliol 2021 i 30h/setmana agost 2021. Salari brut anual aproximat de 

19.000€ (corresponent a 40h/setmana) 

 Possibilitat d’incorporació amb caràcter indefinit 

 Un entorn de treball agradable, envoltat de natura i sota un dels millors cels nocturns de la 

península 

 Facilitat d’allotjament per a la persona contractada 

 

Procediment per aplicar a aquesta posició: 

 Enviar CV actualitzat a info@parcastronomicprades.cat amb el següent assumpte: “Guia 

Astronòmic 2021” 

 Adjuntar una carta exposant els motius pels quals vols formar part del nostre equip 

 Data màxima per enviar-nos la documentació: 30 de maig del 2021 

 

Diversitat i equitat en les ofertes laborals del Parc Astronòmic Muntanyes de Prades: 

El Parc Astronòmic de les Muntanyes de Prades està compromès amb la diversitat i la inclusió, tan pel que 

fa a la diversitat cultural, de gènere, orientació sexual i discapacitat, d’acord amb la legislació vigent al 

nostre país. En els nostres processos de selecció considerarem tots els participants posant per davant la 

seva vàlua humana i ajust al perfil proposat. 

 

Per a qualsevol dubte ens podeu contactar a info@parcastronomicprades.cat indicant a l’assumpte “Dubte 

Guia Astronòmic 2021” o bé trucar-nos al 663 075 962. 
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