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Com llegir 
aquesta guia?
La lectura d’aquesta guia dependrà de les teves inquietuds i de 
la manera com participis en el que trobaràs a continuació i com hi 
interactuïs.

Si ets una persona a qui li agrada... 

En el fons, el que volem és que construeixis i visquis el teu propi 
itinerari d’acord amb el que necessitis aprendre per tal de poder 
organitzar un edcamp.

El més important és que prenguis la iniciativa, que et facis teus tots 
els coneixements, recursos i consells que trobaràs al llarg de les 
diverses seccions perquè puguis organitzar un edcamp. D’aquesta 
manera podràs formar part del moviment edcamp i contribuiràs a 
transformar l’educació del segle XXI.

...SEGUIR UN 
ITINERARI 

ORGANITZAT 
I DEIXAR-SE 
PORTAR...

...pots llegir la guia 
del principi al final.

...ANAR D’UN 
LLOC A L’ALTRE 

SEGUINT ELS 
TEUS PROPIS 
INTERESSOS...

...pots llegir la guia i 
adaptar-la en funció 
d’aquests.

Hi trobaràs diversos suggeriments i as-
pectes que cal tenir en compte a l’hora 
d’organitzar un edcamp. No són tasques 
que s’hagin de dur a terme obligatòria-
ment, però sí que val més que les tinguis 
en compte, ja que es basen en l’experi-
ència de diferents organitzadors d’altres 
edcamps i et poden servir perquè el teu 
sigui un èxit.

Consell

Proposta

Al llarg de tota la guia trobaràs propostes 
sobre com fer algunes de les tasques ne-
cessàries a l’hora d’organitzar un edcamp. 
Són idees concretes i opcionals sobre com 
fer els passos necessaris per aconseguir 
que l’edcamp sigui excel·lent!

Materials

Hi ha disponibles diferents materials que 
et pots descarregar per fer servir en 
l’organització i el desenvolupament de 
l’edcamp. Alguns són imprescindibles, al-
tres no. Només hauràs d’accedir a l’enllaç 
i ja els tindràs a l’abast!

Hi ha disponibles vídeos i contingut audio-
visual, només hi hauràs de clicar i podràs 
accedir-hi directament!

Contingut 
audiovisual

Iconografia
edcamp
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Així doncs, el que tens a les 
mans és fruit d’un conjunt 
d’experiències d’àmbit in-
ternacional que justament 
ara arriben a Catalunya 
per promoure i generar un 
moviment de transforma-
ció educativa que necessita 
persones com tu. 

Si vols formar part del mo-
viment edcamp i contribuir 
a la millora educativa orga-
nitzant un edcamp, AQUEST 
ÉS EL TEU MOMENT!

Estàs preparat?

01. L’Edcamp, la teva 
oportunitat per compartir  
aprenentatges i experteses!
T’imagines un espai de trobada obert a tothom en què la finalitat 
és compartir aprenentatges, experteses, coneixements i passions 
sobre l’educació? T’imagines que aquest espai es basa en un apre-
nentatge entre iguals, a través de la conversa, i que és gratuït? I EN-
CARA MÉS! T’imagines una trobada en què els temes de conversa els 
proposen els participants a partir de les qüestions que els interessen 
i que són ells els qui defineixen conjuntament el programa? I tot això 
per aprendre i desenvolupar-se personalment i professionalment 
per transformar l’educació.

Ho visualitzes?
Doncs això és un edcamp!

La Fundació Jaume Bofill vol impulsar aquest moviment a Catalunya 
en aliança amb l’edcamp Foundation dels Estats Units. Oferim a les 
persones, col·lectius o comunitats que vulguin organitzar els seus pro-
pis edcamps suport metodològic, organitzatiu i connectar-se amb la 
xarxa que impulsarà aquest model transformador.

Abans de 
començar..., 
què és un 
edcamp?
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02. 5 vies per descobrir 
el moviment edcamp
Et proposem les següents opcions:

1. 

ASSISTIR

a un edcamp.

2. 

MIRAR

aquests vídeos:

Link 1

Link 2

3. 

VISITAR

la pàgina web
edcamp.educaciodema.cat

i consultar tots els materials,
contactes i recursos

que posem al teu abast.

4. 

PARLAR

amb persones que hagin 
organitzat i/o participat en un 

edcamp i que t’ho expliquin. 
Pots fer servir les xarxes socials 

i també la nostra web per 
informar-te.

5. 

PROVAR

d’organitzar un edcamp 
tu mateix amb

el teu equip!

https://www.youtube.com/watch?v=AZZuIm94wQQ
https://www.youtube.com/watch?v=I7DwCI7j0Bg
https://www.youtube.com/watch?v=AZZuIm94wQQ
https://youtu.be/I7DwCI7j0Bg
http://edcamp.educaciodema.cat
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03. Quins principis segueix?
Tot edcamp segueix les 8 condicions següents:

1. Aprendre entre iguals i
crear xarxa.

2. Contingut definit pels 
participants el mateix dia
de la trobada.

3. Converses, debats, 
intercanvis… Compartir!

4. Tothom és benvingut a 
organitzar un edcamp. Persones, 
col·lectius i comunitats.

5. Amb experts com tu! Tothom 
pot proposar i liderar converses.

6. Vota amb tots dos peus!

7. Gratuït.

8. Sense venda comercial
de productes.

A partir de l’intercanvi d’experiències i aprenentatges, els parti-
cipants poden aprendre els uns dels altres. Aquest fet connecta 
els participants entre ells i amplia la seva xarxa de contactes amb 
persones que comparteixen inquietuds similars.

A diferència d’altres formats de trobades, els participants 
construeixen conjuntament el contingut de les sessions. Això 
significa que no hi ha un programa establert prèviament per 
l’organització, sinó que es crea entre tots els assistents a partir 
dels seus interessos i inquietuds el mateix dia de l’edcamp. Per 
tant, encara que alguns edcamps poden definir una temàtica 
concreta al voltant de la qual giraran les converses, aquestes 
sempre són proposades pels participants.

El valor de la conversa. L’objectiu de les sessions és partici-
par-hi activament compartint experiències, inquietuds i co-
neixements a través de la conversa entre iguals. Participar i 
compartir són la clau.

Tothom que vulgui organitzar un edcamp ho pot fer. Ara bé, els 
edcamps no els pot fer cap entitat o institució, ja que són tro-
bades organitzades per persones o col·lectius. Les entitats o 
institucions, però, poden donar suport als edcamps de diverses 
maneres, com ara proporcionant-los finançament o cedint-los 
espais, entre altres coses.

Les converses les pot liderar tothom que tingui un tema, una 
pregunta o inquietud que vulgui compartir i que sigui el tret 
inicial d’una conversa en un entorn respectuós i col·laboratiu. 
No hi ha ponents ni presentacions. No hi ha conferències d’ex-
perts. Hi ha experteses compartides.

“L’única persona que pot fer que la seva experiència en un 
edcamp sigui negativa és un mateix.” Amb aquesta premissa 
es construeix la regla d’or del moviment edcamp. Si no estàs 
satisfet en una sessió perquè no respon als teus interessos 
d’aprenentatge, ets lliure de marxar per tal de trobar-ne una 
altra que sigui del teu interès. El teu temps en un edcamp és per 
aprendre i crear xarxa! 

Els assistents no pagaran per inscriure-s’hi.

La finalitat dels edcamps és aprendre. Per tant, no és permès 
que entitats o persones hi venguin productes ni que en promo-
cionin de forma gratuïta.

DESCARREGA’T
els principis edcamp!

http://edcamp.educaciodema.cat/download/organize/1/100/70639727/32526/cms/principis-edcamp.pdf/
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DESCARREGA’T
la Infografia dels principis de la 

metodologia edcamp!

Edició: Fundació Jaume Bofill, 2016  
Conceptualització: Eleven Adworks  
Il·lustració: Laura Carreira

http://edcamp.educaciodema.cat/download/organize/1/104/824900640/676074/cms/infografia_edcamp.pdf/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode
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Benvingut,  
edcamper!
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Benvingut, 
edcamper!
04. Tria el contingut que més t’interessi i viu una primera experiència edcamp.

TEMES

El primer ets tu (i el teu equip!)

Lloc! Lloc! Lloc! I dia! Dia! Dia!

Comunica-ho!

Logotip

Web

Com finançar l’edcamp

Ha arribat el gran dia! Tot a punt?

El dia en un edcamp pas a pas

Construeix 
l’equip Organitzeu-vos

Aforament
Sense fils

Flexible amb 
espai

Menjar
Transport

Allotjament

On buscar-lo?
Despeses
extra!

Imprescindibles
Xarxes socials: 
piuleu i feu 

apunts o posts

Correu
electrònic

Feu de
hackers!

Impressioneu-nos 
i feu-lo viral

Possibilitats Seccions

Vies
d’ingressos

Viver de
projectes
edcamp

Checklist

Pas 1: Preparació 
de l’espai

Pas 2: Cocreació 
del Mapa de les 

Sessions

Pas 3: Presentació 
del vostre edcamp
Pas 4: Dinamització 
i participació dels 
edcampers a les 

sessions

Pas 5: Cloenda
del vostre
edcamp

Sala 1 Sala 2 Sala 3
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Construeix l’equip! (del jo al nosaltres) 

L’equip ha de ser divers, i si és multidisciplinari, millor. Pen-
sa en un mínim de 5 persones. Poden ser del teu entorn 
més proper que connectin amb el moviment edcamp, 
però no et quedis només amb ells. Fes una crida per les 
xarxes socials per tal de reunir-ne d’altres que es trobin 
en altres indrets però que comparteixin la mateixa passió 
i entusiasme per l’educació que tu.

Pots fer servir Twitter o Facebook i redactar un missatge 
del tipus:

“Estic organitzant un edcamp (enllaç a què és un 

Edcamp) a (nom del lloc). Qui vol formar-ne part? + 
#edcampCAT + (etiqueta del vostre edcamp)” 

Ja veuràs com molta gent es posa en contacte amb tu 
i està interessada a col·laborar-hi! I si ho necessites, en-
via’ns un correu electrònic a edcamp@educaciodema.cat 
i et connectarem amb edcampers amb experiència que 
et podran ajudar i així compartir recursos.

L’actitud de les persones del teu equip serà clau. 
Construeix un equip amb persones positives, amb 
energia i passió per l’educació! 

05. El primer ets tu (i el teu equip!)
El primer de tot ets tu. Segurament, la teva passió per l’educació, les ganes de voler compartir els teus co-
neixements, les teves inquietuds i aprenentatges amb altres persones, i la força per no quedar-te de braços 
plegats són el motor que t’impulsa a fer les teves aportacions per transformar l’educació. Ara que a grans 
trets ja saps què és un edcamp, et facilitem un itinerari per on podràs caminar lliurement i aprendre, conèixer 
diversos materials, considerar consells i propostes necessaris que t’ajudaran a organitzar un edcamp.

Has de ser conscient que cada edcamp és únic perquè parteix de les propostes dels participants a cada tro-
bada, i perquè tot això sigui possible no pots fer-lo sol. Les teves passions et portaran allà on vols arribar, però 
si ho fas acompanyat arribaràs molt més lluny.

Què necessites 
per organitzar 
un edcamp?

Una vegada construït l’equip, organitzeu-vos 

Per organitzar-vos us recomanem que feu una trobada 
presencial un cop tingueu l’equip format. D’aquesta ma-
nera podreu compartir els coneixements, les inquietuds i 
les expectatives que té cada membre de l’equip respecte 
a l’edcamp. A partir d’aquí, valoreu els punts forts de ca-
dascú per tal de distribuir-vos les tasques i assumir rols 
i responsabilitats, com per exemple la comunicació a les 
xarxes socials, la gestió de les inscripcions, etc. 

Feu servir el correu electrònic, feu un grup de:

WhatsApp, Telegram, Google Groups o Slack.

Són eines que us facilitaran la comunicació entre 
vosaltres des de qualsevol lloc i en qualsevol moment.

Com a equip, doneu-vos un temps prudencial per 
planificar-vos i establir tasques per a organitzar l’es-
deveniment. Dos mesos és un temps suficient per 
poder-ho tenir tot a punt i poder-vos conèixer. 

mailto:edcamp%40educaciodema.cat%20?subject=
https://web.whatsapp.com/
https://telegram.org
https://groups.google.com/forum/#!overview
https://slack.com/
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06. Lloc! Lloc! Lloc! I dia! Dia! Dia! 
En un edcamp el lloc i el dia ho són tot. Normalment els edcamps tenen una durada d’un dia. No obstant, exis-
teixen altres opcions com edcamps de dos dies de durada o d’un matí o d’una tarda. Això vol dir que mentre 
es respectin els valors i la filosofia del moviment edcamp, es poden generar variants en el model depenent de 
les necessitats de cada edcamp. Habitualment es fan en dissabte i en centres educatius, perquè la majoria 
de persones que hi participen tenen més disponibilitat aquest dia de la setmana. Per tant, penseu en un dia o 
dies que facilitin  l’assistència del major nombre de persones. 

Abans de posar-vos a pensar en un espai heu de tenir clar què necessiteu perquè sigui un lloc adequat. 
A continuació trobareu diversos aspectes que cal tenir en compte a l’hora de buscar un espai.

Què necessites 
per organitzar 
un edcamp?

Dissabte
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Què necessites 
per organitzar 
un edcamp?

06. Lloc! Lloc! Lloc! 
I dia! Dia! Dia! 

1. L’aforament és 
molt important

2. Sense fils

3. Espais flexibles

4. Menjar

Quant d’espai necessiteu? Heu rebut missatges de persones engrescades a partici-
par-hi? Quantes persones creieu que s’hi inscriuran? Cal tenir una idea aproximada 
de la gent que podria assistir-hi. Busqueu espais que puguin acollir entre 70 i 150 
persones. És un bon nombre per a un edcamp que s’organitza per primera vegada. I 
si no hi cap tothom que s’inscriu, cap problema, animeu a la gent a autoorganitzar-se 
i liderar un altre edcamp. Per això són virals!

És aconsellable que l’espai disposi de connexió inalàmbrica a Internet per a tots els 
assistents. Una de les coses que fan especials els edcamps és que tot es comparteix 
durant les sessions a través de la xarxa. Penseu que la gent voldrà accedir a certs re-
cursos que es comparteixin i s’expliquin a les sessions. També voldran piular a través 
de Twitter allò que van aprenent, o fer contactes entre els assistents.

Recordeu que l’edcamp consisteix a compartir, i tenir accés a Internet sense fils aju-
da que sigui possible, encara que actualment la majoria dels participants disposin 
d’accés a internet a través dels seus dispositius mòbils.

Les trobades edcamp requereixen sales per a les sessions, però també una sala 
gran per a la sessió d’obertura i la de cloenda. El nombre de sales petites dependrà 
de les sessions organitzades durant el dia i del nombre d’assistents. Cada sala ha 
d’estar equipada amb un projector com a mínim perquè si és necessari s’hi puguin 
visionar materials, recursos, experiències, etc. 

La sala gran hauria de tenir taules i cadires perquè la gent s’hi pugui estar durant el 
dia, així com també hi hauria d’haver un espai de descans o de conversa informal 
durant les sessions i com a punt de trobada entre els assistents i organitzadors en 
altres moments. És en aquest espai on hi haurà el Mapa de les Sessions. 

Penseu que els edcamps normalment es fan en escoles o instituts, però també es 
poden celebrar en centres cívics, cases de colònies, etc. Allò important és que l’espai 
permeti una gran flexibilitat.

Tingueu present que, en ser habitualment una trobada de tot un dia, els participants 
necessitaran menjar tant per esmorzar com per dinar. Us recomanem que us asse-
gureu d’oferir un petit esmorzar per a tots els participants, ja que aquest pot ser un 
bon espai per facilitar la connectivitat i crear xarxa entre tots els participants. Les 
opcions són moltes: podeu portar caixes de fruita, comprar o fer entrepans, encar-
regar-ho a un bar proper, etc. Feu servir la imaginació!

Si no teniu pensat oferir dinar, busqueu un lloc que estigui ben situat i assegureu-vos 
que hi ha locals per menjar a prop. Els participants han de poder anar a dinar i tornar 
a temps per assistir a la segona part de l’edcamp.
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Què necessites 
per organitzar 
un edcamp?

06. Lloc! Lloc! Lloc! 
I dia! Dia! Dia! 

5. Transport

6. Allotjament

7. On buscar? 
Els centres educatius 
són el primer lloc 

8. Hi ha despeses 
extra a considerar? 

Penseu que el lloc sigui de fàcil accés ja sigui a peu, en transport públic o amb vehicle 
propi. Tingueu en compte parades de bus i estacions de tren o metro que estiguin 
ben comunicades. En el cas dels vehicles propis, penseu que hi hagi zones d’aparca-
ment gratuïtes o bé recomaneu pàrquings propers. La gent ha de poder deixar el 
seu vehicle a prop. Les zones d’aparcament són un punt a tenir en compte a l’hora 
d’escollir el lloc. 

Si creieu que vindrà gent de fora del vostre municipi, penseu llocs on es puguin allot-
jar. Parleu amb els propietaris dels allotjaments, potser us poden fer descomptes o 
promocions, i informeu els assistents de les diverses possibilitats. 

En alguns edcamps fins i tot hi ha edcampers que s’ofereixen a acollir de forma gra-
tuïta a altres participants a casa seva. Estructureu el vostre edcamp tant col·labora-
tivament com us sigui possible!

Si a l’equip que heu format hi ha mestres o docents, esbrineu si el centre on treballen 
reuneix els requisits mínims per poder organitzar un edcamp. Si és així, potser podeu 
aprofitar aquest espai. 

Si sou un equip que no està format per docents, mireu les escoles o centres edu-
catius als quals teniu accés o amb els quals tingueu contacte directe. Són llocs que 
reuneixen les característiques més adequades per organitzar un edcamp. Dema-
neu a persones que conegueu i vinculades a les escoles si us podrien acollir i us 
podrien cedir l’espai per poder organitzar un edcamp. Si la via de centres educatius 
no és possible penseu en d’altres espais alternatius com ara locals socials, centres 
cívics, etc.

Hi ha costos associats a la cessió dels centres educatius o els locals on celebrareu el 
vostre edcamp? Comproveu si caldrà comptar amb una assegurança, despeses de 
personal, de seguretat, de neteja, o altres despeses a tenir en compte.

El lloc és la peça més important del trencaclosques. Penseu que la gent no 
s’inscriurà a una activitat nova i interessant SI NO SABEN ON HAN D’ANAR! 

per sol•licitar el permís per organitzar-hi un edcamp. Aquest material us ser-
virà per fer saber a la direcció d’un centre el vostre interès a fer servir l’espai 
per organitzar-hi un edcamp.
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07. Comunica-ho! 

1. Imprescindibles

Abans de fer qualsevol acció per a difondre el vostre edcamp us heu de preguntar el següent:

Què necessites 
per organitzar 
un edcamp?

Ja heu constituït el vostre equip?

Us heu començat a organitzar i
a distribuir responsabilitats i tasques?

Heu decidit el dia i el lloc on penseu organitzar
la vostra trobada edcamp?

Sí No

Sí No

Sí No
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Què necessites 
per organitzar 
un edcamp?

07. Comunica-ho!

ENHORABONA!

Si totes les vostres respostes han 
estat un “sí” contundent, ara és el 

moment que ho feu saber a tothom!
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Què necessites 
per organitzar 
un edcamp?

07. Comunica-ho!

2. Xarxes socials: 
piuleu i feu apunts 
o posts

3. Correu electrònic

A continuació us donem diverses opcions mitjançant xarxes socials gratuïtes i ober-
tes perquè doneu a conèixer el vostre edcamp. Són opcions senzilles i que podeu 
gestionar vosaltres mateixos. Segur que algú del vostre equip ho sabrà fer!

a) Piular! El primer que us recomanem és crear-vos un compte de Twitter. Recordeu 
que el nom d’usuari ha d’incloure el lloc de la trobada. Per exemple:

@edcampPuigcerdà. Juntament amb el nom d’usuari, feu una etiqueta seguint 
la mateixa estructura que l’anterior.

#edcampPuigcerdà. Així ja la tindreu creada per a l’esdeveniment.

A partir d’aquí seguiu tuitaires influents que tinguin molts seguidors i que puguin do-
nar a conèixer el vostre edcamp. És una bona manera d’arribar a molta gent. Quan 
escriviu tuits, afegiu-hi informació rellevant com ara enllaços a la pàgina web o a les 
inscripcions, entre altres. Recordeu d’incloure-hi també l’etiqueta #edcampCAT per 
poder seguir la conversa entre tots els edcamps de Catalunya!

b) Crear un esdeveniment a Facebook. Molts mestres i professionals de l’educació 
es troben a Facebook i el fan servir com una eina que forma part de les seves 
xarxes personals d’aprenentatge, entre les quals hi ha els grups. Creeu un esdeve-
niment o una pàgina pròpia, o totes dues coses! Compartiu el missatge pels grups 
de Facebook més populars i on hi ha més usuaris i veureu que rebreu una gran 
resposta.

Feu-vos un compte de correu a Gmail, o a qualsevol altre servei gratuït de correu 
electrònic, amb el nom del vostre edcamp. Per exemple:

edcamp(nom del lloc)@gmail.com

Des d’aquest compte de correu, envieu informació sobre l’edcamp a les persones 
de la vostra xarxa de contactes a qui penseu que els pot interessar. Feu un mis-
satge massiu però compte amb l’spam! Dissenyeu una plantilla de correu que sigui 
engrescadora i motivadora i que convidi la gent a participar a l’edcamp. Al correu hi 
podeu afegir qualsevol tipus de document que considereu oportú, ja siguin imatges, 
vídeos o altres menes de documents.

Mireu els exemples que us proporcionem a través del MANUAL DE COMUNICA-
CIÓ EN XARXES SOCIALS.

Escriviu en un document o en un blog tot el procés que aneu fent mentre or-
ganitzeu i viviu l’edcamp com a organitzadors. Això us ajudarà a ser conscients 
del procés que seguiu, de les coses que heu fet bé i de les que podeu millorar, 
i a tornar a reviure l’experiència. I encara millor, pot servir de referencia per-
què altres persones esdevinguin futurs organitzadors i promotors del moviment 
edcamp!

A l’hora de dissenyar la comunicació del vostre edcamp tingueu en compte 
d’enviar els missatges necessaris per informar de la trobada, ni molts ni pocs. 
Els excessos no són bons companys de viatge.

http://edcamp.educaciodema.cat/download/organize/1/98/70639727/37815/cms/manual-com-xsocials.pdf/
http://edcamp.educaciodema.cat/download/organize/1/98/70639727/37815/cms/manual-com-xsocials.pdf/
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08. Logotip 
El logotip del vostre esdeveniment és la imatge que representarà el vostre edcamp. És important que la 
gent relacioni la imatge amb la vostra trobada i que sigui únic. Us proposem que feu servir el logotip que us 
facilitem en el manual següent, però amb les variacions que considereu oportunes per fer el vostre logotip 
tan personalitzat com sigui possible, tot respectant les condicions de modificació que us expliquem en el 
manual d’ús. Penseu que arreu del món els diferents edcamps tenen logotips propis basats en la imatge 
del moviment!

Alguns exemples:

Què necessites 
per organitzar 
un edcamp?

DESCARREGA’T
el Manual d’identitat gràfica
del projecte edcamp

Al món

Manual

http://edcamp.educaciodema.cat/download/organize/1/102/70639727/2522504/cms/identitat_visual_edcamp.pdf/
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Què necessites 
per organitzar 
un edcamp?

08. Logotip

1. Feu de hackers!

 

2. Impressioneu-nos 
i feu-lo viral!

Ara que ja sabeu com editar el logotip, us proposem tres opcions per a la creació de 
la vostra pròpia imatge: 

a) Mireu el vostre equip: pregunteu si algú de l’equip voldria crear el logotip del vostre 
edcamp. És possible que algun membre tingui coneixements suficients per poder-lo 
crear amb les idees de tothom. Aprofiteu el que ja teniu dins l’equip!

b) Xarxa de contactes: segur que algú de vosaltres té un conegut que us ho podria 
fer. Cerqueu els contactes i les persones més properes a vosaltres que penseu que 
us podrien ajudar. Tot és més a prop del que ens pensem!

c) Pregunteu per la xarxa: feu una crida a través de Twitter i Facebook explicant 
que necessiteu persones que us puguin ajudar amb el disseny del logotip del vostre 
edcamp. Per exemple, podeu fer un tuit amb aquesta estructura:

“Hola! Estem buscant persones que ens ajudin amb el disseny del 
nostre logotip. Si n’ets una, envia’ns un tuit i contactarem amb tu!” 
#edcampCAT

Feu servir les xarxes socials per demanar tot allò que necessiteu. És una manera fan-
tàstica d’involucrar les persones en el vostre edcamp. Us sorprendreu de la resposta 
de la gent!

Si el vostre equip està format per docents podeu plantejar als vostres alumnes el 
repte següent: enuncieu que formeu part de l’equip organitzador d’un edcamp i 
expliqueu-los què és; a continuació proposeu-los que, de manera voluntària, formin 
equips de 3 o 4 persones i creïn conjuntament una proposta de logotip per al vos-
tre edcamp. Un cop tingueu uns quants equips engrescats i disposats a participar 
en el vostre repte, comenteu-los com ha de ser el logotip. És a dir, mostreu-los 
la PLANTILLA que us facilitem i expliqueu quina part poden dissenyar. Posterior-
ment, organitzeu un procés de selecció tan democràtic i participatiu com sigui 
possible entre tots els alumnes i decidiu-vos per un disseny. 

Aquesta és una proposta que involucra els alumnes en el vostre edcamp. Podeu fer 
que estiguin presents a la vostra trobada i que us ajudin en l’organització i també que 
participin a les sessions! La veu dels alumnes per transformar l’educació és essencial!

Un cop tingueu el model de logotip definitiu, compartiu-lo amb nosaltres i amb tota la 
comunitat educativa! Ens encantarà conèixer el vostre logotip! Per fer-ho podeu usar 
les xarxes socials amb la vostra etiqueta i l’etiqueta comuna #edcampCAT.
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09. Web 

Ara que ja teniu Twitter i Facebook per donar a conèixer el vostre edcamp i teniu un logotip, necessiteu un 
espai dinàmic i interactiu on la gent pugui accedir a tota la informació necessària. Necessiteu una pàgina web! 
Però com fer una pàgina web de forma àgil i ràpida?

Què necessites 
per organitzar 
un edcamp?
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Què necessites 
per organitzar 
un edcamp?

09. Web

1. Possibilitats

Per fer la pàgina web teniu dues opcions:

A.
Des del projecte edcamp de la Fundació Jaume Bofill us 
oferim la possibilitat de crear el vostre espai web amb tots 
els apartats imprescindibles que pensem que ha de tenir 
una pàgina web d’una trobada edcamp en 5 minuts.

Això implica:

• Total gratuïtat.
• Facilitat i rapidesa per crear i gestionar els contin-
guts del vostre web.
• Gestor propi d’inscripcions. 
• Gaudir de la difusió i el ressò de la nostra xarxa.
• Accés al nostre butlletí i a l’agenda d’actes.

Com fer-ho?

Accediu a la pàgina web edcamp.educaciodema.cat i ac-
tiveu el vostre espai web! Si dubteu de com fer-ho, en-
vieu-nos un correu electrònic a:

edcamp@educaciodema.cat

B.
Escolliu la plataforma que vulgueu, tipus Blogger, Word 
Press, Jimdo o Wix, i creeu el vostre espai virtual. Aques-
tes eines també són gratuïtes i us permetran construir el 
vostre espai web.

Si ho feu d’aquesta segona manera, des de la Fundació 
Jaume Bofill, sempre que ens feu saber que organitzeu 
un edcamp via correu electrònic a:

edcamp@educaciodema.cat

Us facilitarem el següent:

•  Gaudir de la difusió i el ressò de la nostra xarxa.
•  Accés al nostre butlletí i a l’agenda d’actes.

A cada apartat hi heu d’incloure la informació més relle-
vant tenint en compte els apartats que us proposem. Feu 
que els continguts que hi afegiu siguin originals, que convi-
din a participar-hi i, sobretot, que siguin molt clars i fàcils 
d’entendre.

http://edcamp.educaciodema.cat
mailto:%20edcamp%40educaciodema.cat?subject=
https://www.blogger.com/about/?r=1-null_user
https://es.wordpress.com/create/
https://es.wordpress.com/create/
http://es.jimdo.com/
http://es.wix.com/
mailto:edcamp%40educaciodema.cat?subject=
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Què necessites 
per organitzar 
un edcamp?

09. Web

2. Quines seccions ha de tenir 
la pàgina web?

a) Pàgina principal

Incorporeu-hi el vostre logotip. Expliqueu breument en què 
consistirà el vostre edcamp, on es farà i el dia de celebració. 
Aquesta és la informació més important. El lloc i el dia, sobre-
tot! També podeu afegir si el vostre edcamp se centrarà en 
una temàtica concreta, per exemple en la diversitat cultural a 
l’aula, o si serà un edcamp temàtic sobre edtech o aprenen-
tatge cooperatiu; o bé si tindrà un format totalment obert, és a 
dir, que qualsevol temàtica que proposin els participants el dia 
de l’edcamp serà benvinguda. Per a més informació consulteu 
la secció “El dia en un edcamp pas a pas”.

b) Què és un edcamp?

Per explicar què és un edcamp podeu incorporar-hi els vídeos 
de la Fundació Jaume Bofill que expliquen què és un edcamp. 
També podeu crear-ne un vosaltres mateixos explicant-ho. El 
més important és que quedi clar què és un edcamp per tal que 
la gent ho entengui. 

Podeu incorporar-hi un missatge que expliqui per què val la 
pena participar-hi. Recordeu que val la pena participar en un 
edcamp perquè s’aprèn a través de compartir aprenentatges 
que després poden suposar un canvi i/o una transformació en 
les pràctiques de molts docents i, a més, perquè es constru-
eixen xarxes d’aprenentatge amb altres docents i persones 
interessades en la transformació educativa. 

Expliqueu quins motius poden fer que una persona partici-
pi en un edcamp. Incorporeu-hi imatges, vídeos, infogra-
fies, etc. Podeu incorporar-hi la nostra INFOGRAFIA dels 
principis de l’edcamp.

c) Ecamp + (el vostre territori) + (el tema, si n’hi ha!)

En aquest apartat heu d’explicar en què consistirà el vostre 
edcamp. Abans, decidiu si serà un edcamp que es desenvo-
luparà a partir d’un tema central, per exemple Metodologies 
d’aprenentatge innovadores, o bé si serà totalment obert a 
qualsevol tema de conversa que els participants proposin. A 
partir d’aquí, oferiu la informació següent:

• Lloc: la gent ha de saber on ha d’anar i com arribar-hi. 
Afegiu-hi un Google Maps del lloc. 

• Transport: informeu de les possibilitats d’accedir-hi en 
transport públic i amb vehicle privat. 

• Data i horari: informeu del dia que es celebrarà, així 
com de l’horari d’inici i finalització de l’edcamp.

http://edcamp.educaciodema.cat/download/organize/1/104/824900640/676074/cms/infografia_edcamp.pdf/
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Què necessites 
per organitzar 
un edcamp?

09. Web

2. Quines seccions ha de tenir 
la pàgina web?

• Material necessari: és imprescindible que animeu els 
edcampers que portin ordinador portàtil o tauleta per 
poder-se connectar i treballar al llarg del dia.

• Etiquetes de Twitter:

#edcamp(nom del lloc)

#edcampCAT

• Àpats: si oferiu esmorzar i/o dinar ho heu d’explicar 
perquè la gent sàpiga que hi haurà aquest servei. Si no 
l’oferiu, doneu informació sobre on es pot anar a dinar. 

• Aparcament: penseu que no tothom pot venir a peu o 
amb transport públic. Per tant, afegiu informació sobre 
els llocs on es pot aparcar.

• Allotjament: tingueu en compte que en funció del ti-
pus d’edcamp, hi haurà gent que necessitarà un lloc on 
dormir. Aquesta informació és important per aquells 
edcamps grans i que tenen previsió d’aplegar moltes 
persones o que durin dos dies. 

d) Mapa de les Sessions

En aquesta secció hi heu d’incorporar el Mapa de les Sessions 
que es construeixi una vegada tots els edcampers l’hagin cre-
at. Per fer-ho només heu d’incorporar l’enllaç del Google Docs 
que genereu per crear el Mapa de les Sessions dins el vostre 
web. És important que sigui compartit a la xarxa i de fàcil ac-
cés, ja que d’aquesta manera tothom podrà veure els temes 
de conversa sobre els quals s’ha parlat i tenir a l’abast tots 
els coneixements, recursos i materials que s’hagin compartit al 
llarg de la jornada. 

e) Inscripcions

Destineu un apartat a les inscripcions del vostre edcamp. Tin-
gueu en compte quines dades us és imprescindible saber de 
les persones que s’hi inscriuran, com ara el nom i cognoms i el 
correu electrònic. Si us cal alguna dada més, afegiu-l’hi. Podeu 
escollir l’opció que us oferim des de la Fundació Jaume Bofill, 
de tenir un gestor d’inscripcions propi a través de l’espai web 
que us facilitem. Sinó, podeu fer servir també plataformes 
d’inscripcions com el Google Forms o Eventbrite.

http://edcamp.educaciodema.cat/download/organize/1/99/70639727/180603/cms/mapa-sessions.pdf/
https://www.google.es/intl/es/forms/about/
https://www.eventbrite.es/
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Què necessites 
per organitzar 
un edcamp?

09. Web

2. Quines seccions ha de tenir 
la pàgina web?

f) Patrocinadors

Si aconseguiu patrocinadors locals, persones que us ajudin en 
l’organització de l’edcamp o entitats i institucions que us donin 
un cop de mà, per exemple, aportant-hi un petit esmorzar gra-
tuït per als participants, aquest és el seu espai de reconeixe-
ment. Destineu-los un apartat, ja que és també gràcies al seu 
suport que el vostre edcamp serà una realitat.

g) Blog 

Aquest apartat us serà de molta utilitat. A mesura que s’acos-
ti el vostre edcamp, aneu afegint entrades explicant com va la 
marxa dels preparatius, per informar de les novetats i oferir 
informacions pràctiques, entre d’altres. També us servirà per 
compartir com ha anat l’experiència d’organitzar l’edcamp.

h) Contacte

Incorporeu-hi un apartat perquè la gent es pugui posar en 
contacte amb vosaltres per a qualsevol qüestió. Cal que hi 
puguin posar el nom, el correu electrònic, el tema sobre el qual 
us volen consultar i un espai per poder escriure-hi qualsevol 
comentari pertinent.

Escolliu l’opció que més satisfaci les vostres necessitats, 
però valoreu sincerament què us aporta una opció o l’al-
tra. Recordeu que els camps d’informació són els essen-
cials per informar una persona que estigui interessada a 
participar en el vostre edcamp! Podeu afegir-hi altres 
informacions que considereu oportunes per a la vostra 
trobada, però us suggerim que no us en deixeu cap de les 
que aquí us recomanem.
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10. Com finançar l’edcamp

Què necessites 
per organitzar 
un edcamp?

1. Vies d’ingressos

Recordeu que l’organització d’un edcamp comporta 
un mínim de despeses. Aquestes van destinades so-
bretot a:

• Àpats. Recordeu que l’esmorzar és un espai 
per crear xarxa entre els participants i es pot 
adaptar als recursos i a les butxaques de cada 
equip organitzador. Pot ser a base de cafè, 
sucs, fruita, pastes o el que es vulgui. El dinar 
és opcional. Fins i tot podeu animar als parti-
cipants a portar el seu propi esmorzar i més 
menjar per compartir. Cal disponibilitat com a 
mínim d’aigua (aixetes o garrafes) i gots (es pot 
demanar als participants que en portin un de 
reutilitzable de casa).

• Despeses de la cessió del centre educatiu o de 
lloguer del local. Pot ser que el local on vulgueu 
celebrar l’edcamp us demani un import mínim 
de lloguer per l’ús, o bé que el centre educa-
tiu us demani que us feu càrrec d’alguna petita 
despesa, com per exemple, les derivades de la 
neteja de l’espai.

• Assegurança. Si el local no compta amb una 
assegurança, és possible que hagueu de con-
tractar-ne una. 

NO PATIU! Aquestes despeses són mínimes i teniu 
diverses opcions per poder-les cobrir. Per exemple, 
parlant amb un bar o restaurant de la rodalia per tal 
d’oferir menús “edcamp” a bon preu, o bé aconse-
guint samarretes d’obsequi per als participants d’un 
comerç local, entre d’altres possibilitats. Una manera 
de reconèixer aquestes aportacions és citar totes les 
col·laboracions a l’apartat web de patrocinadors del 
vostre edcamp.

Per poder finançar el vostre edcamp teniu diverses OPCIONS:

a) Recursos propis: 

Abans de res, analitzeu quines despeses podeu cobrir amb 
els recursos que el vostre equip pot aportar al vostre edcamp. 
Per això és important que busqueu allò que necessiteu a tra-
vés dels vostres contactes, familiars, amics i coneguts perquè 
el fet d’organitzar un edcamp no us suposi cap despesa extra.

b) Patrocinadors locals: 

Una altra manera de cercar finançament per al vostre ed-
camp són els patrocinadors locals. Demaneu als Ajuntaments, 
Consells Comarcals, establiments i comerços compromesos 
socialment del vostre entorn si hi volen contribuir d’alguna 
manera.

Expliqueu molt bé en què consisteix el moviment edcamp 
i per què la seva presència és important. Heu de con-
vèncer i transmetre el valor que tenen trobades com la 
vostra als possibles patrocinadors. Ells també són molt 
importants per a l’educació!

c) Suport de 200€ de la Fundació Jaume Bofill: 

En cas que no trobeu tots els diners que us calen, us podem 
oferir una petita ajuda de 200€ perquè pugueu organitzar el 
vostre edcamp. Aquests diners van destinats a la logística, 
compra de material i àpats per als participants.

Per a més informació envieu-nos un correu electrònic a:
edcamp@educaciodema.cat

Si així i tot, teniu despeses que s’han de poder finançar, 
penseu en altres vies imaginatives que us poden ajudar. 
Algunes d’elles podrien ser contemplar l’opció de “donatiu 
voluntari” dels participants en una guardiola el dia de 
l’edcamp, demanar als participants que portin entrepans 
fets a casa per compartir entre tots els edcampers, venir 
amb termos de cafès o sucs de fruita naturals des de 
casa, etc.

mailto:edcamp%40educaciodema.cat?subject=
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Què necessites 
per organitzar 
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10. Com finançar 
l’edcamp

2. Viver de Projectes edcamp 

1.000 €

Des de la Fundació Jaume Bofill us oferim la possibilitat de 
recolzar amb un màxim de 1.000 € aquells projectes d’inno-
vació i transformació educativa que sorgeixin de les trobades 
edcamp.

Els projectes seleccionats hauran de respondre a una sèrie de 
criteris que publicarem en breu.

Per a més informació poseu-vos en contacte amb l’equip del 
projecte edcamp:

edcamp@educaciodema.cat

mailto:edcamp%40educaciodema.cat?subject=


27

Ara que ja ha arribat el gran dia, assegureu-vos que ho teniu tot enllestit i preparat perquè 
tot funcioni a la perfecció! A continuació, us afegim unes quantes consideracions a tenir en 
compte a mode de checklist.

Ha arribat
el gran dia!
Tot a punt?

1. No perdeu el contacte amb
els responsables de l’espai

2. Si oferiu menjar, 
tot a punt

3. Prepareu voluntaris per a
la trobada

4. Arribeu d’hora!

5. Poseu cartells i indicacions
per tot arreu

Si el lloc és cedit per alguna persona o entitat, assegureu-vos que 
el dia que havíeu quedat hi hagi algú que estigui disponible per-
què no hi hagi cap contratemps. També és imprescindible tenir 
el contacte de la persona responsable per si sorgeix qualsevol 
imprevist durant el vostre edcamp. Assegureu-vos que teniu les 
claus d’accés al wifi , així com als banys, i a tot allò que necessiteu 
saber sobre el recinte.

Assegureu-vos un temps abans del vostre edcamp que el 
menjar serà el que volíeu i considereu la comanda en funció del 
nombre d’assistents. Recordeu que no totes les persones ins-
crites hi assistiran finalment. Per tant, feu una previsió ajustada.

Penseu quanta gent necessiteu per al vostre edcamp i quines 
funcions han de desenvolupar, com ara donar les acredita-
cions, preparar el menjar, oferir suport logístic, etc. Demaneu 
a estudiants, membres de l’equip, coneguts i familiars si us po-
den donar un cop de mà.

Arribeu amb el temps suficient per preparar tot el que calgui, 
sobretot el Mapa de les Sessions i les acreditacions per als 
assistents.

Que ningú no es perdi. Indiqueu bé on se celebra el vostre 
edcamp al carrer, i per dins de l’edifici enganxeu cartells a les 
parets per indicar on són les sales i l’espai destinat al Mapa de 
les Sessions.
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Ha arribat
el gran dia!
Tot a punt?

6. Benvinguda a tot el grup 
d’edcampers

7. Actualitzeu les xarxes socials 
durant tot el dia

8. No us descuideu de la 
tecnologia i la neteja

9. Deixeu temps per repartir
els obsequis

10. El més important: gaudiu de 
l’experiència edcamp!

Abans que l’edcamp doni el tret de sortida, adreceu-vos a tots 
els assistents. En aquesta presentació expliqueu el funciona-
ment de l’edcamp, els espais on es duran a terme les sessions 
i doneu les claus del wifi. Presenteu tot l’equip organitzador i 
digueu a quin lloc o persona es poden adreçar si tenen qual-
sevol problema o dubte. Mentre això es fa, un responsable de 
l’organització cal que faci l’actualització del Mapa de les Ses-
sions i el pengi a la vostra web.

Que una persona del vostre equip organitzador s’encarregui 
d’actualitzar les xarxes socials al llarg del dia. Que faci fotos i 
les pengi amb la vostra etiqueta de Twitter. És recomanable 
crear un àlbum a Flickr amb fotos del vostre edcamp perquè 
els assistents les puguin veure totes un cop hagi acabat la 
trobada.

Cal comprovar que tots els aparells electrònics funcionin co-
rrectament. Feu que una persona del vostre equip ho revisi. 
Demaneu informació sobre on llençar les escombraries i mireu 
on hi ha els estris de neteja.

En els edcamps d’arreu del món és habitual que alguns pa-
trocinadors donin obsequis als participants, com ara sama-
rretes, bosses, llibres, etc. Si teniu patrocinadors que us han 
donat obsequis, assegureu-vos de reservar un temps final 
per poder-los repartir entre els assistents. Tot això no és 
obligatori per a un edcamp, però si ho teniu, no us descuideu 
de repartir-ho!

Si veieu que tothom està aprenent i gaudint, no patiu per-
què tot està funcionant perfectament. L’experiència valdrà 
la pena!

DESCARREGA’T
la Llista de comprovació o checklist per saber que ho teniu

tot a punt abans que comenci el vostre edcamp. 

https://www.flickr.com/
http://edcamp.educaciodema.cat/download/organize/1/95/70639727/86445/cms/checklist.pdf/
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Ara que ja teniu tota la logís-
tica organitzada i prepara-
da, us expliquem pas a pas 
el procés que heu de seguir 
perquè l’edcamp vagi sobre 
rodes. ÉS MOLT SENZILL!

El dia en
un edcamp
pas a pas
Pas 1. Preparació de l’espai Segurament organitzareu el vostre edcamp en un centre educa-

tiu d’alguna persona del vostre equip o de la vostra zona. En pri-
mer lloc heu de considerar quins espais i recursos necessitareu. 

Per això us heu d’assegurar els següents aspectes:

1. Una sala d’actes, vestíbul, auditori o similar que serveixi 
de punt de trobada per a tots els edcampers i on situar 
l’espai per a les acreditacions dels participants. Aquest es-
pai servirà també per donar la benvinguda i orientar a les 
persones que vinguin per primer cop en un edcamp.

2. Espais de conversa per a grups de 25 edcampers més o 
menys. Si us trobeu en una escola, les aules són el lloc ideal, 
i més si disposen de projector.

3. Accés a Internet sense fils.

4. Begudes i refrigeris per als edcampers a mode de petit 
esmorzar.

Descarrega’t el MODEL D’ACREDITACIÓ EDCAMP que us 
proposem.

Descarrega’t els LEMES DEL MOVIMENT EDCAMP i ELS 5 
CONSELLS DE L’APRENENTATGE SOCIAL DE LA KRISTEN 
SWANSON, cofundadora del moviment!

Podeu ambientar els espais amb consells, regles o lemes 
del moviment edcamp. D’aquesta manera animeu els espais.

Marc

Júlia

Júlia

http://edcamp.educaciodema.cat/download/organize/1/101/70639727/300431/cms/etiquetas_acredit.pdf/
http://edcamp.educaciodema.cat/download/organize/1/97/70639727/484729/cms/lemes-edcamp.pdf/
http://edcamp.educaciodema.cat/download/organize/1/93/70639727/215973/cms/5consells-kirstenswanson.pdf/
http://edcamp.educaciodema.cat/download/organize/1/93/70639727/215973/cms/5consells-kirstenswanson.pdf/
http://edcamp.educaciodema.cat/download/organize/1/93/70639727/215973/cms/5consells-kirstenswanson.pdf/


30

Pas 2. Cocreació del Mapa
de les Sessions

Aquesta part del procés d’organització d’un edcamp pot crear confusió a més d’una persona. Cap problema. 
Totes les possibles maneres de construir un Mapa de les Sessions són vàlides. De fet, cada mapa és diferent 
perquè ha estat cocreat per les persones que participen a cada edcamp. Aquesta varietat és una de les ri-
queses dels edcamps. Ara bé, el Mapa de les Sessions haurà de ser 1, però haurà d’estar en dos formats: un 
de físic i un altre de digital. 

MAPA DE LES SESSIONS FÍSIC:

- Material • Un Mapa de les Sessions. 

Material: el podeu fer seguint la nostra plantilla de MAPA 
DE LES SESSIONS en un paper de grans dimensions. També 
podeu fer servir una pissarra o la paret d’un espai gran.

• Notes adhesives de colors tipus post-it
• Retoladors/ bolígrafs/ llapis
• Cinta adhesiva
• Paper craft

El dia en
un edcamp
pas a pas

Pas 2. Cocreació 
del Mapa
de les Sessions

MAPA DE LES SESSIONS FÍSIC

http://edcamp.educaciodema.cat/download/organize/1/99/70639727/180603/cms/mapa-sessions.pdf/
http://edcamp.educaciodema.cat/download/organize/1/99/70639727/180603/cms/mapa-sessions.pdf/
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- Com es construeix el Mapa de 
les Sessions?
Imprescindible! El Mapa de les Sessions es 
construeix sempre una hora abans de co-
mençar les sessions. Això vol dir que l’edcamp 
comença quan els edcampers estan construint 
el Mapa tots junts. Això ha de quedar molt clar 
abans d’iniciar una trobada edcamp! Aviseu a 
la gent que vingui amb temps!

Per començar, enganxeu a la paret o en un espai similar el Mapa 
de les Sessions al lloc on heu decidit que serà el vostre punt de 
trobada amb tots els edcampers. Normalment és a l’entrada de 
l’escola, a la sala d’actes, a l’auditori o en un espai que considereu 
que us pugui ser útil. Penseu que la gent ha de poder visualitzar 
el Mapa de les Sessions i aquest ha de ser accessible fàcilment.

Una vegada tingueu el Mapa enganxat a la paret i organitzat 
per hores i espais com podeu veure a la plantilla, els edcam-
pers han de poder omplir-lo. Com? Escrivint en una nota ad-
hesiva o post-it el tema sobre el qual volen conversar, el seu 
nom i usuari de Twitter si en tenen. Això només els edcampers 
que vulguin proposar un tema. No és obligatori que tothom faci 
una proposta. 

Després teniu dues opcions que funcionen per escollir els temes 
de conversa en funció del nombre de participants:

Si un edcamp té pocs participants, entre 50 i 100 edcampers, 
podeu fer el següent:

• Que els participants enganxin la nota adhesiva o post-it 
amb el tema de conversa que volen proposar a qualsevol 
forat del Mapa de les Sessions que trobin. Després els 
organitzadors ja acabaran de construir el mapa definitiu.

Si es tracta d’un edcamp amb molts participants, més de 100 
edcampers, podeu escollir l’opció següent:

• Que els participants posin les notes adhesives en una 
taula i que abans de començar la jornada, votin els te-
mes sobre els quals la majoria vol conversar. Podeu fer 
la votació a mà alçada, comptant els vots de cada tema. 
Els que tinguin més vots seran els escollits. Les persones 
poden votar més d’una vegada, però recordeu que han 
de ser crítiques i triar si un tema és del seu interès o no. 
S’han de pronunciar. Un cop s’ha votat, les sessions més 
populars s’enganxen al Mapa de les Sessions. 

Les dues opcions es poden aplicar en tot tipus d’edcamps, en-
cara que és recomanable seguir aquestes indicacions, ja que us 
facilitaran la creació del Mapa de les Sessions.

El dia en
un edcamp
pas a pas

Pas 2. Cocreació 
del Mapa
de les Sessions

MAPA DE LES SESSIONS FÍSIC
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- Què passa si hi ha temes
similars?

- Qualsevol tema és vàlid?

- I si el Mapa de les Sessions 
no està omplert abans de 
començar?

- Quant de temps ha durar el 
procés de cocreació?

- Quina és la durada de les 
sessions?

Estigueu atents a les propostes dels participants. Si veieu que hi 
ha temes similars, convideu els edcampers que els han proposat 
a combinar els seus temes i que en creïn un de nou entre ells. Per 
això és important que els organitzadors estigueu observant les 
propostes que fan els participants per tal d’acompanyar-los a 
l’hora de combinar temes similars. 

Sí! Qualsevol tema de conversa que convidi a la reflexió, a com-
partir inquietuds, aprenentatges o experiències és bo per iniciar 
una conversa a l’edcamp! Recordeu que no cal ser expert per 
iniciar una conversa, només tenir ganes de parlar i aprendre al 
voltant d’un tema. Les possibilitats són infinites!

No passa res! Els edcampers aniran omplint el Mapa a mesura 
que avanci el dia i vegin en què consisteix l’edcamp! De totes ma-
neres, els organitzadors podeu animar la gent a anar-lo omplint!

Recordeu que l’edcamp comença en el moment que obriu les 
portes del recinte on se celebrarà la trobada. Per tant, desti-
neu una hora i quinze minuts perquè la gent es pugui registrar a 
l’edcamp, pugui esmorzar i, sobretot, pugui participar en la co-
creació del Mapa de les Sessions.

És recomanable que cada sessió duri una hora, ja que entre ses-
sió i sessió és bo que els edcampers tinguin uns 10 o 15 minuts per 
anar a la següent sessió, anar al lavabo si cal, consultar el Mapa 
de les Sessions o fer contactes, entre altres activitats.

El dia en
un edcamp
pas a pas

Pas 2. Cocreació 
del Mapa
de les Sessions

MAPA DE LES SESSIONS FÍSIC
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MAPA DE LES SESSIONS DIGITAL?: Sí. A mesura que els assistents van creant el Mapa de les Ses-
sions, els organitzadors anireu construint el Mapa en un docu-
ment de Google Docs. Podeu fer servir la plantilla que us facilitem. 

L’objectiu és que els assistents puguin accedir al Mapa de les 
Sessions a través de la vostra pàgina web i que des d’allà puguin 
veure les diferents sessions que hi ha, qui les dinamitza, els recur-
sos que s’hi comparteixen, entre altres qüestions. Això facilita que 
tothom tingui accés a la informació.

Una bona manera de crear xarxa des de la creació del MAPA 
DE LES SESSIONS és que les persones que proposin temes 
de conversa escriguin també el seu usuari de Twitter a la 
nota adhesiva o post-it. D’aquesta manera ja es poden bus-
car a través de Twitter i establir vincles.

Una altra manera de crear un Mapa de les Sessions digital 
és a través de la vostra web i mitjançant un Google Docs 
abans de la celebració del vostre edcamp. El funcionament 
serà el mateix, ja que cada persona hi podrà aportar temes 
de conversa prèviament a l’inici de l’edcamp. Després podeu 
posar-vos d’acord amb l’organització del Mapa el dia que es 
celebri l’edcamp a través d’un sistema de votació directa i 
per majoria abans de començar la jornada.

El dia en
un edcamp
pas a pas

Pas 2. Cocreació 
del Mapa
de les Sessions

MAPA DE LES SESSIONS DIGITAL

https://www.google.es/intl/es/docs/about/
http://edcamp.educaciodema.cat/download/organize/1/99/70639727/180603/cms/mapa-sessions.pdf/
http://edcamp.educaciodema.cat/download/organize/1/99/70639727/180603/cms/mapa-sessions.pdf/
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Pas 3. Presentació del 
vostre edcamp

Abans que comenci el vostre edcamp feu que una persona del 
vostre equip d’organitzadors doni la benvinguda a tots els ed-
campers i els expliqui les orientacions principals del funcionament 
i la metodologia de l’edcamp. És el moment d’explicar els principis 
de l’edcamp i especialment, la llei de Vota amb tots dos peus! 

Sobretot, doneu-los les indicacions necessàries per a l’accés a 
Internet. Heu de facilitar l’usuari i la contrasenya del wifi perquè 
tothom pugui fer servir la xarxa.  

Feu que la vostra presentació sigui memorable! Emocioneu i 
encoratgeu els edcampers a participar i gaudir de l’edcamp. 
Els inicis de les experiències marquen el camí del que serà 
després. Per tant, feu una presentació a l’alçada del vostre 
edcamp!

El dia en
un edcamp
pas a pas

Pas 2. Cocreació 
del Mapa
de les Sessions

MAPA DE LES SESSIONS DIGITAL

Participa!
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Pas 4. Dinamització i participació 
dels edcampers a les sessions

Al llarg de tot el dia i per gaudir d’una experiència oberta 
d’aprenentatge com són els edcamps, els organitzadors heu 
de facilitar la participació dels edcampers i fer-los sentir cò-
modes al llarg de tota la trobada. Per això és important que 
des de l’organització expliqueu les tasques següents per tal 
d’enriquir l’experiència edcamp:

• Coneixement compartit. Per tal de recollir els aprenentatges, 
recursos, temes tractats i tot el coneixement que es genera 
a través de la conversa en cada una de les sessions, heu de 
proporcionar via el vostre web un guió que els assistents lliu-
rement aniran omplint al llarg de les sessions. Genereu aquest 
document a través de Google Docs. Això us servirà, i és molt 
important, per recollir tot allò de què s’ha parlat en cadascuna 
de les sessions i poder-ho compartir posteriorment.

• Qui ho ha d’escriure? Nosaltres us proposem que voluntària-
ment un edcamper assumeixi el rol de relator de tot el que pas-
sa a cada sessió. Ara bé, la força del coneixement compartit és 
que aquest document es construeixi conjuntament amb la parti-
cipació dels assistents en cada sessió mitjançant el Google Docs.

Descarrega’t el nostre GUIÓ DE LES SESSIONS AMB 
DEFINICIÓ DEL ROL DE RELATOR. 

També us facilitem tres estratègies que funcionen per afavorir 
la participació:

• Moure’s per totes les sessions durant el dia. És important que 
us mogueu per totes les sessions per donar suport a les per-
sones que ho necessitin, i per atendre situacions que els ed-
campers no poden resoldre, com ara les referents a la logística.

• Observar i ajudar aquelles persones que estiguin perdudes. 
Com a organitzadors, us heu d’assegurar que totes les perso-
nes trobin les sessions que els interessin, que puguin connec-
tar amb altres edcampers i que tinguin la possibilitat de gaudir 
d’una bona experiència al vostre edcamp. 

• Feu que un de vosaltres estigui al Mapa de les Sessions. 
És molt comú que els edcampers vulguin afegir alguna sessió 
al llarg del dia o que tinguin dubtes en mirar el Mapa. Per això 
és molt útil que un de vosaltres hi sigui per tal d’oferir ajuda, 
respondre preguntes i actualitzar el Mapa de les Sessions.

Podeu canviar les persones que hi siguin durant el dia. 
Una altra opció és que a cada sessió hi hagi una persona 
diferent de l’equip d’organització i així tots podeu veure 
com va el vostre edcamp des de diferents punts de vista.

El dia en
un edcamp
pas a pas
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Recordeu als participants 
que poden canviar de sessió 

sempre que vulguin.

És la regla d’or 
de l’edcamp:

VOTA AMB TOTS 2 PEUS! 

https://www.google.es/intl/es/docs/about/
http://edcamp.educaciodema.cat/download/organize/1/96/70639727/45225/cms/guio-rol-relator.pdf/
http://edcamp.educaciodema.cat/download/organize/1/96/70639727/45225/cms/guio-rol-relator.pdf/
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Pas 5. Cloenda del vostre 
edcamp
El final d’un dia en un edcamp és la millor oportunitat 
perquè tots els participants puguin compartir tot allò 
que han après al llarg de la trobada. 

Per fer-ho podeu fer el següent:

Opció 1 (edcamp amb pocs participants, menys de 50):

• Reuniu tots els edcampers en un espai que els pugui acollir a 
tots (vestíbul, sala d’actes...).

• Per torns, cada participant disposa d’un minut per compartir 
els seus aprenentatges, els recursos que ha conegut, les eines 
i els consells que s’emporta. 

• Demaneu que un voluntari reculli totes les aportacions en un 
document a través del seu ordinador per tal d’enregistrar-les i 
posteriorment poder-les compartir a la xarxa. 

Opció 2 (edcamp amb més de 50 participants):

• Reuniu tots els edcampers en un espai que els pugui acollir 
a tots.

• Per torns, cada participant ha de resumir en una, dues o tres 
paraules què ha estat per a ell l’experiència edcamp. 

• Demaneu que un voluntari reculli totes les aportacions en un 
document a través del seu ordinador per tal d’enregistrar-les i 
posteriorment poder-les compartir a la xarxa.

Després, demaneu que us facin un retorn de com ha anat la 
seva experiència a l’edcamp. Algunes de les preguntes que hi 
podeu incloure són:

• Què t’ha semblat el lloc?
• Què t’ha semblat la durada de les sessions?
• Com et vas assabentar que es feia aquest edcamp?
• Què és el que més t’ha agradat?
• Què es podria millorar de cara a l’any vinent?
• Escriu 3 coses que recordaràs d’aquest edcamp.
• Escriu 2 coses que comentaràs amb una altra perso-
na després d’avui.
• Escriu 1 cosa que faràs després d’avui i al llarg dels 
propers 30 dies.

El dia en
un edcamp
pas a pas
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El dia en
un edcamp
pas a pas

Si voleu que tots els participants us contestin l’enquesta, us recomanem que la feu en paper. Això implica haver imprès l’enquesta 
per a tothom i reservar 10 minuts per a fer-la després de compartir l’experiència. És una manera fiable d’assegurar-vos que la 
gran majoria us contesti les preguntes i obtenir un feedback de la vostra organització. 

Podeu crear un MAPA D’APRENENTATGES seguint el model que us proposem amb 4 espais diferenciats que incloguin: Apre-
nentatges (allò que he après al llarg de l’edcamp), Recursos (estratègies per aplicar a l’aula el que he après a l’edcamp), Eines 
TIC (eines TIC que he conegut a l’edcamp) i Consells. Després doneu notes adhesives a tots els edcampers i demaneu-los que 
n’escriguin 3 per incloure-les a cada graella. Deixeu 10 minuts perquè els edcampers puguin escriure les notes i després feu que, 
per torns, cada un comparteixi allò que ha escrit i ho enganxi al Mapa d’Aprenentatges. D’aquesta manera totes les aportacions 
dels edcampers queden registrades per després poder-les compartir a la xarxa.

CELEBREU LA CLOENDA

Un cop hagueu fet aquestes dues 
dinàmiques, dediqueu unes paraules 

d’agraïment a tots els participants des 
de l’organització i doneu per conclòs el 

vostre edcamp.

Pas 5: Cloenda del 
vostre edcamp

http://edcamp.educaciodema.cat/download/organize/1/105/824900640/179584/cms/mapa-aprenentatges.pdf/
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Tot i que l’acte s’ha acabat, encara queden algunes tasques per fer. Perquè l’acte continuï 
viu després de la trobada presencial, és bàsic que la interacció amb els edcampers continuï 
per la xarxa. Per tant, us proposem el següent per donar per acabada la part presencial:

Enhorabona!
Ja heu organitzat 
el vostre primer 
edcamp! I ara què?

1. Redacteu un apunt o un post

2. Coneixement compartit

3. Redacteu un informe de 
valoració

4. Redacteu i envieu un correu 
per agrair la participació dels 
assistents al vostre edcamp

Destineu un temps a elaborar una entrada de blog explicant la 
vostra experiència i compartiu-la a la pàgina web:

edcamp.educaciodema.cat

Allà hi trobareu diferents entrades sobre els edcamps que s’han 
anat fent fins ara.

Compartiu a la pàgina web edcamp.educaciodema.cat el Mapa 
de les Sessions del vostre edcamp i els documents que s’han ge-
nerat a cadascuna de les sessions.

L’objectiu és que la gent pugui veure tot el que s’ha generat fruit 
de la conversa i hi pugui tenir accés. Per això heu de generar dos 
arxius a través de Google Docs o similar i enviar-nos l’enllaç.
Un d’aquests arxius només s’ha de poder visualitzar, no s’ha de 
poder editar i ha de contenir els documents originals que han sor-
git del vostre edcamp. Ho podeu fer en format PDF o bé en Word 
no editable, per exemple. D’aquesta manera respectareu el que 
s’ha produït a la trobada presencial.

L’altre arxiu ha de ser obert perquè la gent pugui enriquir els te-
mes de conversa amb nous recursos, temes, propostes i aporta-
cions per fer créixer el coneixement i la xarxa de contactes.

Dediqueu temps a redactar un informe després de la vostra ex-
periència com a organitzadors d’un edcamp. Així podreu valorar 
aquelles coses que han sortit bé i aquelles que podreu millorar de 
cara al proper edcamp que organitzeu.

No cal que sigui gaire llarg. Només heu d’agrair-los l’assistència i 
fer-los un retorn de com ha anat l’experiència i, a més, els podeu 
fer arribar un enllaç amb tots els recursos que s’han generat al 
llarg de l’edcamp. És una manera de fer un retorn de tota l’expe-
riència. Si teniu patrocinadors, feu-los arribar un correu d’agraï-
ment a ells també.

http://edcamp.educaciodema.cat
http://edcamp.educaciodema.cat
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Tinc un dubte

edcamp@educaciodema.cat
xpujol@fbofill.cat

edcamp.educaciodema.cat
@EdcampCAT

Facebook/edcampcat

Telèfon del projecte Edcamp:
664 549 650

Telèfon de la Fundació Jaume Bofill:
+34 934 588 700

Tranquil·litat! No esteu sols, en absolut! Davant de qualsevol pregunta, suggeriment o petició 
l’equip edcamp de la Fundació Jaume Bofill es posa a la vostra disposició mitjançant els 
canals de contacte següents:

SOS! 
Seguim tenint 
dubtes! Amb qui 
contactem?

mailto:edcamp%40educaciodema.cat?subject=
mailto:xpujol%40fbofill.cat?subject=
http://edcamp.educaciodema.cat
https://twitter.com/edcampcat
https://www.facebook.com/edcampcat/


edcamp és una trobada gratuïta i oberta a tothom 
amb la finalitat de compartir aprenentatges, 

coneixements i inquietuds sobre educació 
per tal de desenvolupar-se personalment i 
professionalment i transformar l’educació.

El moviment edcamp a Catalunya és impulsat per 
la Fundació Jaume Bofill en aliança amb

la Fundació Edcamp USA, i amb totes aquelles 
persones, col·lectius i comunitats que vulgueu 

liderar i compartir aquesta iniciativa amb 
nosaltres. Som-hi!
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