
BUSQUEM TÈCNIC/A DE PROJECTES
EDUCATIUS D’ÀMBIT CIENTÍFIC

A Eduxarxa, cooperativa especialitzada en educació, volem incorporar un
tècnic/a de projectes educatius d’àmbit científic al nostre equip.

FUNCIONS

● Dissenyar projectes educatius i accions de divulgació científica: tallers,
visites guiades, xerrades de sensibilització, etc..

● Desenvolupar materials i recursos educatius en format offline i online
(guies didàctiques, jocs educatius, vídeos, continguts multimèdia...)
durant totes les fases: redacció de continguts, coordinació de la
producció tècnica – correcció i traducció, grafisme, programació,
animació...).

● Gestionar projectes durant totes les fases: ideació i conceptualització de
la proposta creativa i pedagògica, planificació i calendarització del
projecte, redacció dels continguts, execució i seguiment de l producció,
coordinació d’equips tècnics, control de qualitat, tancament i avaluació.

● Impartir formacions de l’àmbit de l’educació científica.

PERFIL

● Estudis de ciències ambientals, ciències de la Terra o altres
titulacions d’àmbit científico-tecnològic.

● Experiència prèvia en el disseny i gestió de projectes educatius i
iniciatives de divulgació científica.

● Experiència en disseny i la redacció de materials didàctics o continguts de
comunicació científica.

● Experiència en impartició de tallers i formacions de l’àmbit científic destinats
a públic jove i adult.

● Creativitat, versatilitat i flexibilitat.
● Capacitat organitzativa, de treball en equip i de treball autònom.
● Competència lingüística elevada tant en català com en castellà i bon nivell

de redacció i ortografia.

https://eduxarxa.coop/


ES VALORARÀ

● Formació en didàctica (CAP, màster del professorat...)
● Formació en comunicació científica.
● Experiència prèvia en entitats educatives o institucions científiques.
● Estar inscrit/a com a demandant d'ocupació a l'Oficina de Treball

corresponent del SOC.

OFERIM

● Contracte de 37,5 hores setmanals durant 1 any.
● Jornada flexible de 9 a 18 de dilluns a divendres.
● Teletreball i treball presencial (Barcelona).
● Salari a convenir segons categoria professional

ENVIAMENT DE CANDIDATURES

Podeu enviar el vostre CV + Carta de motivació + Mostres de treball o
publicacions si en teniu, al correu hola@eduxarxa.coop, amb l’assumpte
Tècnica/a de Projectes Educatius.

DETALLS DEL PROCÉS DE SELECCIÓ

● Del 16 de març a l’1 d’abril: recepció de CV
● Del 4 al 8 d’abril: selecció de candidatures
● Del  11 al 15 d’abril: prova escrita
● Del 18 al 29 d’abril: entrevistes

Gràcies!

mailto:hola@eduxarxa.coop

