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Barcelona, 23/02/2018 
 

Un laboratori d’innovació educativa al barri del Raval busca noves soluci-
ons als reptes educatius del barri des de la col·laboració 

 
EDhack Raval – Una oportunitat per transformar 

l’educació 
 
 

- La Fundació Jaume Bofill i la Fundació Tot Raval impulsen l’EDhack Ra-
val, un esdeveniment que aplegarà 300 persones per trobar noves so-
lucions als principals reptes educatius del Raval.  
 

- EDhack Raval tindrà lloc al Museu Marítim el 23 i 24 de febrer de 2018 i 
serà la primera la hackató educativa a Catalunya orientada a resoldre 
reptes reals d’un territori concret, com reduir les taxes 
d’abandonament escolar o promoure l’empoderament de les famílies, 
entre altres. 
 

- 200 participants s’organitzaran en equips heterogenis de veïns, activis-
tes, educadors, mestres i experts diversos amb l’objectiu d’aportar so-
lucions a aquests reptes. Més de 50 mentors i 24 facilitadors dinamit-
zaran els equips. 
 

- Les propostes més innovadores i rellevants rebran un premi i acompa-
nyament per al seu desenvolupament. 

 

El Raval és un dels barris més emblemàtics de la ciutat de Barcelona. Situat al 
centre històric de la ciutat, ha estat tradicionalment un barri de baix nivell so-
cioeconòmic, que arrossega una història (i un cert estigma) de marginalitat 
social. A les importants transformacions socials, urbanístiques i culturals dels 
últims vint anys, se suma una forta arribada de població estrangera (48% de la 
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població del barri), procedent de països com Pakistan (10,8%), Filipines (8.6%), 
Bangladesh (5,2%) i el Marroc (2,8%); però també de països de l’Europa occi-
dental, atreta per les noves característiques culturals del barri. És segurament 
el barri més multicultural de Catalunya, amb una de les ofertes culturals i edu-
catives més riques del país (museus, teatres, centres culturals, associacions, 
etc.).  
 
La Fundació Tot Raval i la Fundació Jaume Bofill s’han aliat per convertir el Ra-
val en un nou laboratori d’innovació focalitzat en generar de manera conjunta 
projectes que donin resposta a reptes educatius del barri a través de la meto-
dologia de la hackató, un esdeveniment col·lectiu per aconseguir solucions a 
reptes en un temps limitat. 
 
Aquesta unió sorgeix per donar resposta a les dificultats detectades en el Di-
agnòstic de l’Educació al Raval, impulsat pel Grup d’Educació Comunitària de 
la Fundació Tot Raval i desenvolupat en un procés participatiu al barri durant el 
curs 2016-2017. 
 
Una elevada segregació escolar de l’alumnat desafavorit en els centres pú-
blics, un baix nivell de competències bàsiques, elevades taxes 
d’abandonament escolar prematur o unbaix percentatge d’alumnes que asso-
leixen graus superiors o titulacions universitàries són algunes de les mancan-
ces a les quals es vol donar resposta amb la creació d’una Hackató per a fer 
del Raval un veritable laboratori d’innovació. L’objectiu és generar propostes 
que donin resposta als principals reptes educatius del barri.  
 
EDHackRaval és un esdeveniment intensiu, de 28 hores de durada, en el 
qual 50 equips de persones de perfils molt diversos, treballaran de forma 
col·laborativa, utilitzant eines d’innovació, en la ideació i prototipatge de 
noves solucions a 4 reptes:  
 
REPTE 1: Com personalitzem els aprenentatges per evitar l'abandonament es-
colar? (#jopersonalitzo) 

REPTE 2: Com acompanyem les transicions educatives per garantir l’èxit esco-
lar? (#joacompanyo) 

REPTE 3: Com enfortim les famílies perquè siguin motors de millora educativa? 
(#joenforteixo) 

REPTE 4: Com connectem els actors educatius del barri per crear més i millors 
oportunitats? (#joconnecto) 

 
Donat el seu potencial com a motor d’innovació oberta i col·laboració, la me-
todologia i format hackató porta anys funcionant amb èxit en àmbits tecnolò-
gics i emprenedors d’arreu del món. A Catalunya es posa per primera vegada 
al servei de la comunitat educativa d’un territori. EDHackRaval es proposa:  

- Resoldre problemes a través de noves solucions i propostes que arrelin 
a la comunitat.  

http://totraval.org/ca/qui-som
http://www.fbofill.cat/taxonomy/term/678
http://www.totraval.org/sites/default/files/diagnostic_educacio_al_raval.pdf
http://www.totraval.org/sites/default/files/diagnostic_educacio_al_raval.pdf
http://totraval.org/ca/projectes/grup-deducacio-comunitaria
https://raval.edhack.cat/edhack
https://raval.edhack.cat/reptes
https://raval.edhack.cat/faqs
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- Atraure talent de dins i de fora del barri per crear noves sinèrgies i mul-
tiplicar experteses. 

- Generar noves solucions promovent la pro activitat, la creativitat, 
l’obertura i el compromís. 

 

Els participants (EDhackers). 200 persones amb perfils molt diversos, que 
treballaran en 50 equips de 5 persones durant 28 hores. Docents, investiga-
dors, emprenedors, artistes, arquitectes, activistes d’àmbits diversos: escola, 
educació no formal, tecnologia, disseny, cultural.  

Els mentors. Durant una part clau de la hackató, la de prototipatge, 50 men-
tors i mentores acompanyaran als equips, aportant expertesa concreta que 
ajudi els equips a pensar millor les solucions. Això serà dissabte al matí.  

Els facilitadors. Són els acompanyants que orientaran als equips durant tota la 
hackató. 25 persones expertes en metodologies d’innovació i educació comu-
nitària que seran els millors aliats a l’hora de crear solucions innovadores i 
amb impacte a la comunitat. 

Al final de la hackató cada equip presentarà els seus prototipus (les solucions 
que hagin dissenyat). Aquesta presentació podrà seguir en streaming a la web 
del projecte i les xarxes socials. Totes les solucions estaran disponibles al web.  

El jurat. El jurat seleccionarà les 8 solucions més prometedores, que accediran 
a un programa d’acompanyament intensiu durant 3 setmanes per fer més via-
bles els seus prototips. Les 3 millors solucions rebran un premi de 2500, 
1500, i 1000 euros. El jurat està format per: Joan Subirats, Mamen Salcedo, 
Aina Tarabini, Joan Miquel Espada, Genís Roca, Natàlia Rodríguez, Fàtima Ah-
med, entre d’altre.    

Aquests projecte compta amb el suport de Focus, el Museu Marítim de 
Barcelona i Softonic. 

Es podrà seguir la presentació de les solucions el dia 24 de febrer de 2018 a 
partir de les 19:00 a través de la web del projecte i a través de la web de la 
Fundació Jaume Bofill.   

A les xarxes socials es podrà seguir tota la hackató amb l’etiqueta:  
#EDhackRaval 

 
Informació sobre el projecte: http://raval.edhack.cat 
 
Per a informació addicional, poseu-vos en contacte amb:  
Mireia Aranda : 648 08 54 60 
Ismael Palacín: 620 587 300 
Si voleu gravar l’esdeveniment i/o entrevistar els organitzadors, col·laboradors 
o participants, poseu-vos en contacte amb: 
Mireia Aranda : 648 08 54 60 

https://youtu.be/Z0Do9i2iGg8
https://raval.edhack.cat/mentors
https://raval.edhack.cat/mentors
http://www.fbofill.cat/agenda/edhack-raval-tatreveixes-hackejar-leducacio-al-barri-del-raval#inscripcio-streaming
https://raval.edhack.cat/
https://raval.edhack.cat/
https://raval.edhack.cat/les-solucions
http://www.focus.es/ca
http://www.mmb.cat/
http://www.mmb.cat/
https://www.softonic.com/
https://raval.edhack.cat/
http://www.fbofill.cat/
https://twitter.com/search?q=%23EDhackRaval&src=typd
http://raval.edhack.cat/
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Vídeos: 
Què és l’EdHackRaval?  
 
https://youtu.be/XPFPk49cPXs 
 
 
 
 
Què és l’actitud EdHacker? 
 
 
https://youtu.be/Z0Do9i2iGg8  
 
 
 
 
Programa EdHackRaval:  

1. COnnecta: 23 DE FEBRER DE 17.15 H A 21. 00H 
> Crear un equip altament complementari, compromès i motivat. 
> Definir un destinatari per a les solució generada (empatia). 
> Definir un subrepte (focus) que sigui pertinent, concret i original. 

2. COnstrueix: 24 DE FEBRER DE 08.45 H A 18.30 H (APROX.) 
> Arriscar-se a generar moltes idees originals i triar la més prometedora. 
> Construir un prototip únic, tangible i que resolgui d’alguna manera el focus 
definit. 

3. COmparteix: 24 DE FEBRER DE 18.30 H A 21.00 H (APROX.) 
> Descriure la solució creada per tal de poder compartir-la en obert. 
> Presentar a la resta d’EDhackers la solució creada d’una manera oberta i ins-
piradora. 

 

 

https://youtu.be/XPFPk49cPXs
https://youtu.be/Z0Do9i2iGg8
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