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d’investigació educativa
a l’OCDE

Convocatòria de beca
d’investigació educativa
a l’OCDE



La Fundació Jaume Bofill, en col·laboració amb l’OCDE,
obre una primera convocatòria de beca d’investigació
adreçada a persones que vulguin fer una estada
en el Centre de Recerca i Innovació en Educació (CERI)
de l’OCDE. El CERI, amb seu a París, està format per
un equip d’analistes i recercadors. Els treballs
que desenvolupa sobre estadístiques i indicadors
d’educació constitueixen una base sòlida per a la
comparació internacional i l’aprenentatge mutu dels
sistemes educatius dels diferents països. Amb aques-
ta beca es vol invertir en la millora i el desenvolupa-
ment de la recerca educativa a Catalunya, oferint a
una persona la possibilitat de treballar amb un equip
internacional pioner en la recerca en educació.

Modalitat i dotació

· Beca d’investigació per fer una estada al Centre de Recerca
i Innovació en Educació de l’OCDE amb seu a París.

· L’estada s’iniciarà el dia 1 de gener de 2010 i tindrà
una durada de sis mesos (prorrogables a sis mesos més).

· La dotació màxima és de 15.000 euros per sis mesos
(a revisar en cas que hi hagi altres ingressos fixos) més el
bitllet d’anada i tornada.

· La persona seleccionada s’integrarà al treball del CERI
amb un tutor de recerca de l’OCDE i participarà en la
publicació d’informes i working papers oficials d’aquesta
organització.

· Des de la Fundació Jaume Bofill es farà un seguiment
del treball d’investigació que desenvolupi.

· S’espera d’aquesta persona que faci un informe final
de la seva tasca de recerca i que publiqui en revistes
acadèmiques de prestigi el resultat de la seva investigació
en el marc d’aquesta beca.

Línies actuals del CERI

· Indicadors internacionals sobre recerca educativa: 
recursos, resultats i impacte.

· Tecnologia i resultats escolars a partir de les dades
del PISA 2009.

· Les veus dels aprenents: què diuen els alumnes de quinze
anys sobre com aprenen i com els agradaria fer-ho.

Requisits de les persones candidates

· Experiència investigadora i de preferència ser doctor/a
en l’àmbit de les ciències socials: economia, sociologia,
ciències de l’educació, ciències polítiques…

· Imprescindibles bons coneixements i habilitats per utilitzar
bases de dades estadístiques.

· Capacitats per fer recerca quantitativa i qualitativa, i per
redactar els resultats de forma propositiva.

· Imprescindible un bon nivell d’anglès oral i escrit.
El coneixement del francès és un avantatge.

Documentació

S’haurà de trametre a la Fundació Jaume Bofill la docu-
mentació següent:

· Sol·licitud de participació en aquesta convocatòria en
un full imprès que es pot obtenir a la seu de la Fundació
o al web www.fbofill.cat.

· Currículum vitae.

Termini de presentació de la documentació

El darrer dia per a la presentació de la candidatura
i documentació és el 30 d’octubre de 2009.

Una comissió interdisciplinària formada per professorat
i investigadors universitaris farà la primera selecció d’una
terna que haurà d’anar a París on una comissió de l’OCDE
prendrà la decisió definitiva (el cost del viatge anirà a càrrec
de l’OCDE).


