Contractació de pràctiques
(Garantia juvenil) Especialista en
disseny i elaboració de mitjans
didàctics
Especialista en disseny i elaboració de mitjans didàctics
Busquem una persona per incorporar-se de forma temporal a l'equip d’Edualter
de suport al desenvolupament de projectes d’Educació per a la Justícia Global
a centres educatius, i per a la sistematització d'experiències i recursos
educatius.
Edualter és una associació catalana fundada el 1999. Les seves principals
línies de treball són la sistematització i difusió de materials didàctics i recursos
pedagògics sobre educació per la pau, la interculturalitat, el desenvolupament,
l’equitat de gènere i els valors vinculats a la justícia global; l'elaboració de
materials basats en els mitjans audiovisuals com a estratègia d'aprenentatge i
en l'anàlisi crítica de l'actualitat informativa. Una altra línia de treball es refereix
a la reflexió, formació, acompanyament i assessorament en els àmbits de la
sensibilització i l’educació per a la Justícia Global a escoles, instituts i altres
entitats, col·lectius i plataformes.
Des de l'inici de les activitats de l'entitat, una de les tasques valuoses per al
sector de les ONG i per al professorat d'escoles i instituts desenvolupada per
Edualter ha estat la sistematització dels recursos. Actualment hi ha més de
1400 fitxes bibliogràfiques i de materials educatius disponibles a la base de
dades.
L'any 2016 es va finalitzar un projecte de renovació i actualització de les eines
digitals per a la sistematització dels recursos, la reordenació conceptual de les
temàtiques i els criteris de selecció dels materials. Des de llavors vam iniciar
una revisió de les fitxes actualment disponibles, i la incorporació de noves
fitxes al banc de recursos, aplicant elscriteris construïts per Edualter
D'igual forma, l'any 2015 es va habilitar una Guia d'Orientacions Pedagògiques
per a professorat d'escoles i instituts que inclou una secció de Pràctiques de
Referència
La demanda per part del professorat i personal tècnic de les ONG en relació a
l'actualització d'ambdues eines, obliga a Edualter a buscar la dedicació d'una
persona per dur a terme aquesta funció.
Es realitzarà una formació perquè la persona que s'integri conegui amb detall
els criteris de selecció de les pràctiques i recursos, es familiaritzi amb ells i
acompanyi si és necessari algunes actuacions que realitza Edualter per tal de
valorar-les presencialment, fent ús d’aquests criteris.
D'igual forma, participarà en el seguiment administratiu dels projectes
educatius que impulsa Edualter, col·laborant en la gestió i el seguiment de les
subvencions que rep l'entitat.

Funcions:
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Edualter és una entitat petita, actualment té quatre persones
contractades i la persona de pràctiques suposarà un suport
especialment per a l'àrea d'actualització de continguts a la pàgina web,
així com per a la gestió i seguiment administratiu de subvencions, i per
a l'acompanyament, valoració i millora de projectes educatius.
Definició de tasques:
-

Recerca, sistematització i millora del banc de recursos
d’Edualter.

-

Recerca, sistematització i acompanyament de pràctiques de
referència i marc didàctic - metodològic de la Guia d’Orientacions
Pedagògiques Competències i EpD.

- Revisió, actualització i maquetació de materials didàctics en espai
web
-

Disseny de l'apartat de formació en línia de la web

-

Participació en processos de reflexió i recerca en els que
participa Edualter

-

Acompanyament en accions formatives a escoles i instituts amb
els quals col·labora Edualter

-

Suport en el seguiment tècnic i administratiu dels projectes de
l'entitat

Requisits:

Establim dos tipus de requisits, d’una banda en referència als requisits
mínims per presentar una candidatura al Programa de Garantia Juvenil,
i d’altra banda els requisits específics per a la plaça a Edualter
*Requisits obligatoris del Programa de Garantia Juvenil:

-

Beneficiària del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya

-

Inscrita com a demandant d’ocupació no ocupada (DONO) al
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya

-

En possessió d’un títol universitari o de formació professional de
grau mig o superior o algun altre títol oficialment reconegut com
a equivalent, o un certificat de professionalitat (àmbit
professional d'Educació, Magisteri, Pedagogia, Educació Social o
similars)

-

No haver participat a la convocatòria del Programa de Garantia
Juvenil de anys anteriors.

Requisits per la plaça:
-

Nivell alt de català i castellà

-

Coneixement i experiència en dinamització, acompanyament i
cura de grups d'infants i joves

-

Formació de temàtiques vinculades a laJustícia Global:
Cultura de Pau, Drets Humans, Gènere, Interculturalitat, Medi
ambient, Sostenibilitat Econòmica i Social

-

Formació en eines de gestió web, Codi HTML, CMS Plone,
Wordpress o similars

-

Formació en gestió de projectes, formulació, execució i
justificació

-

Coneixement d’eines d’edició i maquetació(programari lliure)

Es valorarà:
Habilitats personals:
-

Nivell mitjà-alt d'anglès i/o francès (capacitat d'adaptar materials
en aquests idiomes o comunicació amb entitats sòcies)

-

Capacitat de treballar autònomament. Ús intensiu d'eines de
comunicació i col·laboració en el núvol

-

Habilitats per parlar en públic.

-

Responsable, compromesa

-

Organitzada, resolutiva i polivalent

-

Iniciativa, creativitat.

-

Capacitat de treballar en equip, sentit crític i atenció a les cures

-

Habilitats socials i interculturals.

Es valorarà:
-

Formació en el camp de les ciències de l’Educació

-

Gestió de comunicació online (gestió web, xarxes socials)

-

Coneixement del teixit associatiu català, especialment fora de
Barcelona ciutat

-

Participació i experiència associativa i en moviments socials,
plataformes ciutadanes i d’incidència política

-

Ser soci/sòcia, voluntari/a i/o haver participat d'activitats
d’organitzacions que formen part de Lafede.cat, la
Coordinadora d’ONGD i altres Moviments Solidaris de Lleida o
la Coordinadora d'ONG Solidàries dels comarques gironines i
l'Alt Maresme

-

Recursos, materials o memòries d'experiències educatives
dutes a terme en centres educatius o altres espais
d'aprenentatge (adjunt conjuntament amb el CV). Opcional.

Condicions:
L’oferta està subjecta al Programa de Garantia Juvenil.
Contracte de treball en pràctiques: 6 mesos a partir de l’inici del Programa de Garantia
Juvenil 2019
Retribució segons Programa de Garantia Juvenil - Jornada completa
L’horari serà estable però a la vegada adaptable a les necessitats i activitat de l’entitat,
els centres educatius i puntualment en caps de setmana.
Es valoraran condicions personals i situacions vitals de la persona per flexibilitzar les
condicions de l’horari a convenir per ambdues parts
Incorporació immediata una vegada s’aprovi el conveni (abans de 30 d'octubre 2019)

Informació requerida:
Enviar curriculum vitae, carta de motivació, resum
d'experiències educatives o interès sobre les temàtiques
abordades per l'entitat
Opcional: cartes de referències o recomanació de
persones o entitats del sector
Envieu el currículum a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de
spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. fins el 22 d'octubre (inclòs).
Per a més informació podeu contactar aAquesta adreça de correu-e està protegida dels
robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.Malauradament, davant el
volum de feina actual de l’entitat, us demanem que només ho feu en cas que sigui molt
necessari. Moltes gràcies per cuidar-nos!
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Adreça electrònica on fer l'enviament: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels
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