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Busquem un/a tècnic/a de polítiques 

educatives 

 

Referència “tècnic/a polítiques educatives” 

 

A la Fundació Jaume Bofill (www.fbofill.cat) impulsem els reptes de l’educació a Catalunya 

amb recerca, prospectiva, debats, programes i innovació. Treballem des de la independència, 

la cooperació, el compromís i el rigor amb una extensa xarxa de professionals i 

col·laboradors que com nosaltres pensen que el coneixement crític pot contribuir a 

transformar la societat i oferir una educació de qualitat per a tothom. 

 

Àrea on s'inscriu el lloc de feina 

La Fundació Jaume Bofill busca un/a tècnic/a de polítiques educatives per l’àrea de recerca. 

Treballarà sota la direcció del cap de projectes. 

 

El seu repte consisteix en definir, acompanyar i garantir productes que orientin la política 

pública en el marc de l’Educació 360. L’objectiu és aportar coneixement estratègic per al 

desenvolupament d’una nova generació de polítiques educatives a Catalunya que garanteixin 

l’equitat en l’accés a les oportunitats educatives.  

Entre les seves funcions principals, hi ha la planificació i seguiment d’informes, seminaris, 

policy briefs; l’elaboració de documents estratègics de política educativa; generar aliances i 

espais de col·laboració amb experts diversos; fer el seguiment de l’actualitat en aquesta 

matèria.   

 

L’aliança Educació 360 és una iniciativa orientada a ampliar les oportunitats educatives de 

tots els infants i joves, connectant temps i espais educatius, escola i entorn, aprenentatges 

lectius i no lectius. L’aliança busca també incrementar l’accés a les activitats de lleure i 

educatives que es donen fora de l’educació formal, un àmbit on es generen fortes 

desigualtats educatives. En el marc de l’Educació 360 s’han desplegat 11 pilots territorials i 

s’hi ha adherit 80 municipis; s’ha realitzat una crida a centres educatius i una altra a entitats 

de base comunitària, entre d’altres accions. L’aliança reclama una nova generació de 

polítiques educatives que posin l’equitat en el centre de la seva intervenció. 

 

 

 

Principals funcions i responsabilitats a desenvolupar: 

 

 Encarregar productes de recerca i incidència política a tercers, en base a 

l’estratègia i els objectius de l’aliança.  
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 Elaborar policy briefs dirigits a concretar i clarificar les polítiques públiques 

proposades en l’àmbit de l’Educació 360.  

 Coordinar processos de generació de coneixement i de construcció de propostes 

de política educativa, com seminaris i grups de treball.  

 Dissenyar i implementar estratègies de generació i recopilació de dades per a 

l’Anuari de l’Educació 360.  

 Dissenyar i organitzar actes públics amb l’objectiu de mobilitzar coneixement, 

aportar coneixement i generar propostes de política pública.  

 

Competències necessàries 

 Llicenciatura preferentment en ciències socials, polítiques, econòmiques, dret, 

periodisme o de ciències de l’educació. 

 Idiomes: castellà, català i anglès fluït. Valorable altres llengües.  

 Excel·lents capacitats en comunicació escrita, oral, i també a l’hora de presentar 

públicament. 

 Capacitat de treball en equip i en un entorn amb múltiples actors.  

 Lideratge i autonomia, especialment per a la conducció/organització de seminaris, 

grups de treball, i per fer el seguiment d’encàrrecs a tercers.  

 Comprensió del món educatiu a Catalunya més enllà de l’educació formal, i 

especialment en la seva articulació a nivell territorial i municipal. 

 Solvència en la recerca en política educativa, molt especialment en la investigació 

orientada a la incidència política.  

 Es valorarà experiència en posicions similars: think tanks, entitats d'advocacy o similar. 

 

 

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 el coneixement crític.  

 Incorporació immediata. 

 Jornada laboral de 40 hores. 

 Retribució en funció de l’experiència i vàlua aportada.  

 Contracte lligat als projectes d’Educació 360, planificat inicialment fins a finals de 

2021.  

Altres 

 Si us plau envieu el  CV a selecciorecerca@fbofill.cat. 

 Adjunteu una Carta de presentació. 

 Us garantim la confidencialitat del procés de selecció. 

 Data límit per a la recepció de sol·licituds: 20 de setembre de 2019. 
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