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Barcelona, 04/12/2017 
 

Busquem 1 coordinador/a del moviment 
Edcamp a Catalunya 
Referència “Coordinador/a projecte Edcamp” 
 
A la Fundació Jaume Bofill (www.fbofill.cat) impulsem els reptes de l’educació a Catalunya amb re-
cerca, prospectiva, debats, programes i innovació. Treballem des de la independència, la coopera-
ció, el compromís i el rigor amb una extensa xarxa de professionals i col·laboradors que com nos-
altres pensen que el coneixement crític pot contribuir a transformar la societat i oferir una educació 
de qualitat per a tothom. 
 
El moviment Edcamp és un model viral d’aprenentatge per a compartir coneixements, inquietuds i 
passions sobre l’educació. Els edcamps són oportunitats de desenvolupament personal i profes-
sional creats per docents i per a docents, però totes les persones que estan interessades en el món 
de l'educació hi són plenament benvingudes. Un Edcamp és una trobada oberta basada en 
l’aprenentatge entre iguals, i és a través de la conversa i l’intercanvi com es desenvolupa. En un 
edcamp no hi ha un programa definit per l’organització, ja que són els participants els qui constru-
eixen conjuntament el programa a partir dels temes que són del seu interès, i a més és gratuït. I tot 
això per aprendre, fer xarxa i transformar l’educació!  
 
El projecte Edcamp es va llançar l’any passat. Des d’aleshores, hem celebrat més de 25 Edcamps a 
Catalunya i a les Illes Balears en els que han participat més de 2.000 persones compartint experièn-
cies i pràctiques. També hem elaborat guies i materials per acompanyar als impulsors en 
l’autogestió i implementació dels Edcamps. Ara el repte del programa és estendre el model i 
promoure la seva qualitat i innovació. 
 
Teniu més informació sobre el moviment als enllaços següents: 

– Web del moviment Edcamp a Catalunya. 
– Vídeo sobre què és un Edcamp. 
– Infografia sobre els principis d’un Edcamp. 
– Kit metodològic sobre com organitzar un Edcamp. 
– Informació sobre el partner internacional del projecte, Edcamp Foundation. 
– Mostra de microsites d’edcamps territorials a Cataluya: Edcamp Girona, Edcamp Sant 

Andreu i Edcamp Badalona. 
 

Què busquem? 
 
Busquem un docent amb passió per l’educació que vulgui liderar el creixement del model Edcamp 
a Catalunya. El seu repte consisteix en consolidar i estendre el moviment Edcamp de manera 
sostenible i autogestionada promovent lideratges distribuïts i creant xarxes pel territori cata-
là. Algú amb capacitat per fer créixer la comunitat d’edcampers arreu de Catalunya i de promoure 
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grups de docents que vulguin impulsar nous edcamps. Estem oberts a professionals joves però 
amb empenta! 
 
Perfil i competències  
 

– Experiència en el sector educatiu, mestre o docent  
– Passió per l'educació. Es valorarà que conegui amb certa profunditat la comunitat de do-

cents a la qual està adreçada el projecte i el mateix moviment edcamp. 
– Capacitats i habilitats per treballar amb models àgils i amb models d’aprenentatge oberts. 
– Habilitats d’empatia, comunicatives i relacionals. 
– Capacitat per involucrar una comunitat de persones compromesa amb el projecte 
– Alt nivell d’iniciativa i autonomia.  
– Capacitats de planificació, coordinació i gestió de projectes. 
– Es valorarà coneixements de gestió web i de comunicació a xarxes socials. 

 
 
Responsabilitats 
 

– Conduir l’estratègia del projecte Edcamp Catalunya per assegurar la seva extensió i qualitat.  
– Impuls i dinamització de les comunitats d’interès, de pràctica i d’aprenentatge del projecte 

edcamp. 
– Assessorament i suport als diferents col·lectius, grups i comunitats territorials sobre el mo-

viment edcamp. 
– Disseny, planificació i organització d’actes vinculats a jornades, a seminaris i a formació 

pràctica (workshops sobre el moviment edcamp i similars quan s’escaigui). 
– Creació d’aliances pel creixement i extensió del moviment edcamp juntament amb el coor-

dinador de la xarxa de mentors. 
– Coordinació i seguiment de les accions del projecte: gestió i manteniment del web i de les 

publicacions i documents de treball del projecte; seguiment pressupostari; interacció amb 
proveïdors externs; interlocució amb el partner internacional del mateix (Edcamp Foundati-
on), etc. 

– Seguiment i avaluació de l’impacte de les accions del projecte dins i fora de la xarxa. 
– Aprofitar tot el coneixement que es generi als edcamps per millorar la qualitat i impacte del 

model  
– Seguiment i gestió del pla de difusió del projecte: comunicació 2.0, actualització i dinamit-

zació de continguts web, publicació de relatories, gestió del bloc, redacció de notícies per al 
butlletí, etc. 

 
Oferim 
 

– Ser membre de l’equip d’una institució capdavantera en la recerca, el debat i la innovació 
educativa, implicant-se en la mobilització reflexiva, les xarxes de professionals i la utilitat 
del coneixement. 

– Incorporació gener de 2018. 
– Jornada laboral de 20 hores. 
– Retribució 15.284,92 euros bruts anuals distribuïts en 14 pagues. 
– Contracte de dos anys de durada.  
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Altres 

– Si us plau envieu-nos el CV al correu electrònic seleccioedcamp@fbofill.cat Us confirmarem 
la recepció del CV amb un correu. 

– Us garantim la confidencialitat del procés de selecció. 
– Data límit per a la recepció de sol·licituds: 8 de gener de 2018 
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