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Què farem en aquest taller?



Però… Què és això de l’Edcamp?

http://www.youtube.com/watch?v=AZZuIm94wQQ


Però… Què és això de l’Edcamp?



1. Escollir les sessions que siguin del vostre 
interès. 

2. La persona/es que lideren la conversa 
inicien el tema. No hi ha conferències. 2 
sessions de 40 minuts. Canviar quan soni la 
campana.

3. Llei de “vota amb tots dos peus”. 
4. I sobretot…Participar, compartir, aprendre!

Com funcionen les sessions?

@edcampCAT



Com funcionen les sessions?
Orientacions per a la conversa:
a) Amb l’intenció de recollir els 

coneixements i aprenentatges podeu 
generar un document de la sessió.

b) La idea és que es construeixi de manera 
col·laborativa, però també podeu establir 
un rol de relator de la sessió de manera 
voluntària.

c) L’objectiu és compartir, conversar i 
aprendre, NO generar aquest document. 
Només és un suport. 

@edcampCAT



Mapa de les Sessions

Enllaç d’accés:

@edcampCAT

http://tiny.cc/byh88y

http://tiny.cc/byh88y


Tu també pots impulsar un Edcamp! 



Us donem suport!

● Acompanyament personalitzat a través de 
la Xarxa de Mentoria Edcamp.

● Tallers pràctics sobre la metodologia.
● Plataforma web oberta.
● Difusió del vostre Edcamp.
● Ajut econòmic d’arrencada.

@edcampCAT



Dissenyem el nostre propi edcamp!

a) Ens agrupem!
b) Cada equip tindrà un canvas de disseny 

d’un edcamp.
c) Tindreu 10 minuts per dissenyar 

cadascuna de les peces. 
d) Podeu accedir al kit metodològic 

accedint a la web 
https://edcamp.educaciodema.cat/ o 
fent servir els QRs.

e) Feedback! Feedback!

@edcampCAT

https://edcamp.educaciodema.cat/


DINÀMICA FINAL



On ens podeu trobar?

http://edcamp.educaciodema.cat/

@edcampCAT

edcampcat

edcampCAT

+34 664 549 650

http://edcamp.educaciodema.cat/


I si en vull saber més?

@edcampCAT
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