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Plataforma Fem Educació.
Micromecenatge per la innovació
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Punt de partida; què aporta de nou el 
crowfunding a l’educació?

La innovació i l’emprenedoria no són un fenomen nou. Moltes 

iniciatives dirigides a generar canvis educatius i socials han 

estat possibles gràcies a l’empenta d’emprenedors educatius i 

de persones que els hi han donat suport.

Cada cop és més ampli el nombre d’emprenedors i moviments 

que estan  generant nous models i projectes dirigits a millorar 

el sistema educatiu per adaptar-lo a les necessitats i reptes de 

la societat del coneixement. 

La falta de suports en el procés de definició i implementació 

de noves propostes sovint redueix la seva capacitat d’impacte 

a l’entorn més proper del centre on s’implementen o disposen 

de poca capacitat de transformació dins del sistema educatiu. 

En el moment de transformació del sistema educatiu que esta 

vivint Catalunya cal donar suport i acompanyar als emprene-

dors educatius en la generació de propostes innovadores al 

mateix temps que afavorir el vincle amb la comunitat a través 

de campanyes de micromecenatge.
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El crowdfunding  esdevé un altaveu que permet donar l’impuls 

d’arrencada a projectes innovadors, validar-los i facilitar la 

seva replicabilitat. El crowdfunding  ha esdevingut una alter-

nativa al finançament tradicional que ha permès generar res-

postes compromeses en la implementació de projectes, que 

sense aquest suport, haguessin quedat en un calaix. 

Aquesta eina de finançament col·lectiu forma part d’una nova 

cultura que es basa en:

• La capacitat de generar involucració, col·laboració i vincles 

al voltant d’un projecte.

• La transparència com a valor clau per augmentar la confi-

ança amb els possibles donants.

• El retorn, en forma de producte, servei o experiència, als 

que han recolzat els    projectes

La incorporació de projectes educatius innovadors en plata-

formes de crowdfunding, ha de servir de palanca de canvi per 

a estimular la generació de noves iniciatives que cerquin en el 

finançament col·laboratiu la capacitat d’implementació.
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Quin és el 
repte?

Impulsar una plataforma de crowdfunding que permeti visu-

alitzar i fer emergir iniciatives educatives innovadores, que 

millorin l’educació a Catalunya, i requereixin del recolzament i 

suport de la ciutadania per a implementar-se. 

Que volem 
aconseguir?

• Que la plataforma de crowdfunding esdevingui un altaveu 

d’iniciatives innovadores.

•	 Identificar	i	promoure iniciatives que donin resposta als 

reptes de l’educació a Catalunya

• Generar una comunitat	implicada	en la millora de l’educació 

a través del suport a iniciatives valuoses i innovadores.  

• Afavorir la implementació	de	propostes	innovadores i la 

seva replicabilitat a partir del suport de la comunitat i l’ob-

tenció de recursos econòmics. 

•	 Capacitar	la	comunitat	educativa en el disseny de projectes 

innovadors i eines de comunicació i difusió per a obtenir 

recolzament. 
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Qui pot participar i amb 
quins projectes?

Pot presentar-se a la crida qualsevol persona, centre, equip o 

col·lectiu de la comunitat educativa que tingui una iniciativa 

orientada a millorar l’educació dels infants i dels adolescents 

en edat escolar. 

El crowdfunding educatiu és una oportunitat per a les per-

sones somniadores, les inventores, les inquietes, les curioses, 

les inconformistes... Tens una proposta que ofereix noves 

oportunitats? Porta’ns la teva idea, en parlarem i t’acompan-

yarem per convertir-la en un projecte viable. 

Podràs presentar la teva iniciativa des del 23 de gener fins al 

23 de maig de 2017, ambdós inclosos. Tens més informació 

en els següents apartats.   

Per tal de seleccionar els 20 projectes d’aquesta primera cri-

da, valorarem especialment aquells que: 

• Donin una resposta a necessitats i reptes actuals de l’edu-

cació. Es valorarà l’interès per l’equitat educativa i social.

• Especifiquin què s’aconseguirà millorar gràcies al projecte, 

qui se’n beneficiarà educativament i com, i contemplin com 

avaluaran els objectius assolits.

• Creïn i modelitzin projectes, materials i formes de treball 

potencialment transferibles a diferents contextos territori-

als o centres educatius. 

• Fomentin el coneixement en obert creant manuals, vídeos, 
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presentacions o guies metodològiques que permetin com-

partir el procés d’implementació del projecte, la solució o 

els aprenentatges. 

• Tinguin capacitat d’involucrar la comunitat educativa.

• Proposin formes d’abordar necessitats educatives de 

manera creativa, efectiva i innovadora o que siguin capac-

es de fer créixer i sistematitzar innovacions ja desenvo-

lupades.

Pel que fa a la tipologia d’iniciatives ens interessen totes les 

modalitats:  

• Projectes en fase primerenca que busquen recursos per 

implementar-se de forma pilot i que estan disposats a ofer-

ir les seves metodologies i models en obert a la resta de la 

comunitat educativa. 

• Models i metodologies que s’ofereixen per ser implementa-

des i experimentades.

• Iniciatives dirigides a sistematitzar processos i models or-

ganitzatius ja provats anteriorment per tal que aquests pu-

guin ser replicats en altres centres o diferents contextos..

• Iniciatives que cerquen la implementació a Catalunya de 

models innovadors desenvolupats a altres països.
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En	canvi,	no	són	adequats	per	a	aquesta	convocatòria	els	

projectes	que:	

• Siguin de caràcter assistencial. Quan l’objectiu principal és 

la cobertura directa de les necessitats bàsiques de tipus 

econòmic o material, pensem que el crowdfunding no és 

la solució i que cal apostar per altres modalitats d’ajuda 

o de reivindicació. Si et preocupen les necessitats bà-

siques o materials d’un centre o d’uns alumnes potser, en 

alguns casos, el crowdfunding, et pot servir per promoure 

una solució innovadora que ofereixi un servei a tots els 

alumnes que ho necessiten o per fer una campanya que 

aconsegueixi un canvi social en relació a la mancança 

existent.

• Sostinguin les edicions anuals d’un mateix projecte. Si el 

que busques és suport per fer funcionar un any més un 

projecte valuós que has impulsat, et recomanem explorar 

la via de les subvencions o de les modalitats de finança-

ment directe. El crowdfunding està pensat per arrencar 

o per sistematitzar un salt d’etapa o de creixement, no 

per sostenir-lo. El crowdfunding, però, et podria permetre 

convertir un projecte en un model més sostenible, obert i 

sistematitzat que faci que no hagis de patir cada any pels 

recursos. 

• Tinguin per objectiu el finançament d’estructura (personal 

docent o equipaments).
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Característiques 
de les crides

Al llarg de tot el procés establirem espais per a la capacitació 

i per a l’acompanyament. Volem oferir-te espais i recursos per 

a l’aprenentatge grupal i l’individual que t’ajudin a articular les 

teves idees i projectes. 

• Una jornada	taller	de	presentació de la plataforma, en la 

qual també es realitzarà un taller d’ideació  dirigit a incen-

tivar processos creatius i a identificar i a analitzar alguns 

dels reptes actuals de l’educació.

•	 Tallers	amb	experts, que tenen la voluntat d’orientar-vos 

sobre quins són els ingredients bàsics que cal tenir en 

compte per assegurar l’èxit d’una campanya de crowfund-

ing. Aquests tallers afavoriran que les vostres iniciatives 

s’adeqüin als requisits que es plantegen des de la platafor-

ma. L’assistència als tallers és altament recomanable per a 

persones interessades a presentar una proposta, ja que es 

tracta de sessions pràctiques que ens ajudaran a conèixer 

els aspectes bàsics del finançament i del retorn col·lectiu, 

així com les claus, els criteris d’avaluació i altres qüestions. 

•	 Webvinars que tenen la voluntat de resoldre els dubtes que 

puguin anar sorgint durant la fase de recepció de propos-

tes: els objectius i criteris de la convocatòria, eines i recur-

sos del crowdfunding, etc.. 

•	 Materials i guies. La plataforma www.femeducacio.cat 

ofereix als interessats, de manera oberta, manuals de 

crowdfunding, guies i vídeos tutorials. Et recomanem espe-

cialment. la guia de crowdfunding (posar enllaç)
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•	 Assessorament individual. Els impulsors dels projectes 

seleccionats rebran assessorament especialitzat i person-

alitzat per acabar d’adequar i optimitzar els projectes a la 

campanya de micromecenatge i maximitzar els objectius 

(retorns i recompenses, pressupost mínim i òptim, vídeo i 

imatges ...).

La informació detallada sobre aquestes accions, així com les 

formes d’inscripció i de participació, estaran disponibles a:

www.femeducació.org

http://www.femeducacio.org/
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Calendari
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Què 
oferim?

Materials

•	 Guia de recomanacions i passos a seguir per a desenvo-

lupar una campanya de crowdfunding amb èxit. 

•	 Vídeo difusió de la crida per a promoure la presentació de 

projectes innovadors, amb l’explicació dels objectius, crit-

eris i valors que des de la Fundació volem impulsar amb la 

plataforma.

•	 Vídeos tutorials explicatius de models i passos a seguir 

per a presentar candidatures a la plataforma.

Espais	de	Capacitació

•	 Taller de crowdfunding de capacitació en tècniques de 

crowdfunding i criteris i requeriments de la crida.

Assessorament	i	acompanyament	

• Els 20 projectes seleccionats  disposaran d’un assessora-

ment individualitzat  mitjançant sessions presencials re-

alitzades per tècnics d la Fundació Goteo per tal de definir 

i elaborar la campanya de difusió, vinculació i suport per 

part de la ciutadania. Aquest assessorament tindrà tota la 

intensitat que els projectes ho requereixin.

Inspiració	

• Exemples a través del newsletter amb noticies, entrevistes, 

testimonis, etc per a la promoció de projectes innovadors i 

de donants.
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Difusió

•	 Pàgina web amb tota la informació per poder presentar un 

projecte com per a vincular-hi la ciutadania.

•	 Newsletter amb la informació sobre el procés d’imple-

mentació dels projectes, les accions més significatives i 

les experiències dels protagonistes i finançadors. 

•	 Xarxes socials a través de twitter propi del projecte i els 

canals de difusió de la Fundació.

•	 Campanyes	d’implicació	ciutadana	 on persones rellevants 

i reconegudes per la seva tasca o valors faran una crida a 

la participació a la plataforma de crowfunding educatiu.  

Jornades	i	espais	d’intercanvi 

•	 Jornada	taller	de	presentació	de	la	plataforma	Catalunya	

Educació dirigida a donar a conèixer el potencial del crowd-

funding en la promoció de projectes innovadors i la millora 

de l’educació.

•	 Jornada	final	on es presentaran i analitzaran les experièn-

cies i aprenentatges dels projectes executats. Estaran 

convidats tots els projectes i finançadors. 

Suport	a	l’enfortiment	de	la	xarxa	de	suport

•	 Portes	obertes: tots els projectes realitzen un dia de portes 

obertes on els finançadors poden visualitzar el projecte i 

establir un contacte directe.

Suport	al	finançament	amb	capital	regadiu

• En la primera edició la Fundació destinarà una partida 

econòmica a donar suport als projectes presentats per a 

facilitat	l’assoliment	dels	objectius	de	finançament i incen-

tivar el suport per part de la comunitat. 

• La Fundació Bofill dstinarà 40.000€ de capitàl regadiu en 

format 1-1, es a dir, per cada € que reb un  projecte la Fun-

dació el cofinancia amb un altre amb un màxim de 2000€ 

per projecte.
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Voleu contactar amb 
nosaltres?  

Per a qualsevol dubte o consulta sobre la crida us podeu po-

sar en contacte amb l’equip del projecte:

Correu: femeducacio@fbofill.cat

Whatsapp: 667721705

Web: www.femeducació.org

Twitter: @FundacioBofill

Hashtag: #femeducacio

mailto:femeducacio%40fbofill.cat?subject=

