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Resum 

Arrel de la necessitat de trobar un espai de trobada entre professionals de l’educació a la 

nostra ciutat, sorgeix la idea de crear aquest espai sota la metodologia Edcamp. Sota el lema 

“Quins reptes et planteges per transformar l’educació?”, neix la nostra proposta.  

L’Edcamp #rubicity esdevé una trobada on predomina la horitzontalitat i la participació activa 

de les persones assistents. Les persones participants trien les temàtiques que volen tractar i 

assisteixen a les taules rodones per compartir experiències i idees amb altres docents. 

De cada taula rodona sorgiran unes conclusions o idees força que quedaran recollides en 

diferents documents. Setmanes més tard aquestes conclusions es presentaran mitjançant 

una exposició.  

Paraules clau: Edcamp, trobada entre professionals de l’educació, taula rodona, compartir 

experiències, xarxa d’innovació local. 

Abstract 

The idea of finding a meeting space for educational professionals in our city arises from the 

necessity of creating this space under the Edcamp methodology. Our proposal is born under 

the slogan “What challenges do you face up to transform education?”.  

Edcamp #rubicity is a meeting where horizontality and active participation of attendees 

predominate. Participants choose topics that they want to discuss and attend round tables to 

share experiences and ideas with other teachers. 

From each round table will emerge some conclusions or strong ideas that will be summarised 

in different documents. Weeks later, these conclusions will be exhibited by means of an 

exhibition.  

Keywords: Edcamp, meeting for educational professionals, round table, share experiences, 

local innovation network.  
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1. Fitxa tècnica 

Títol Edcamp #rubicity 

Destinataris Professionals de l’educació: mestres, professsors/es, educadors 
en el lleure... 

Àmbit Innovació educativa 

Temporització Trobada anual. 29 de febrer de 2020.   

Metodologia Taules rodones, participació activa dels assistents...  

  

Autoria Javier García Gómez i Raül Cabús Lomba 

Mestres d’Educació Primària (Cicle Mitjà) 

Correu electrònic jgarciag@maristes.com 

rcabus@maristes.com  

Mentoria Fundació Jaume Bofill 

  

Col·legi Maristes Rubí 

C/Magallanes, 65 

08191 Rubí  

Correu electrònic rubi@maristes.cat 

Telèfon 936991291 

Pàgina web i 
xarxes socials 

https://edcamprubicity.wordpress.com/  

 Edcamp Rubicity 

 
@edcamp_rubicity 

 
@edcamp_rubicity 



2. Justificació del projecte 

A continuació, ens agradaria explicar les raons per les quals hem apostat per aquest 

projecte dissenyat per crear un espai de trobada entre professionals de l’educació i 

començar a crear una xarxa local d’innovació.  

2.1. Naixement del projecte 

El projecte neix a partir de la necessitat que existeix a la nostra ciutat, Rubí, de 

trobar-nos com a professionals de l’educació i crear vincles que ajudin a crear una 

xarxa local d’innovació. A la ciutat no existeixen fòrums similars que provoquin 

aquestes trobades des de que el Moviment de Mestres de Rubí va desaparèixer.  

Ens decidim a poder buscar alguna alternativa que pugui donar resposta a la nostra 

necessitat i, després d’investigar diferents models, arribem al projecte Edcamp de la 

Fundació Jaume Bofill. Aquesta metodologia liderada per la Fundació Bofill ens dóna 

l’oportunitat de poder crear aquest projecte. Ens posem en contacte amb ells i ens 

ajuden a iniciar el projecte.   

2.2. Metodologies aplicades al projecte 

Trobades obertes a tothom. A partir dels principis de la metodologia Edcamp i la 

nostra intenció decidim que ha de ser una trobada oberta a tots els professionals de 

l’educació de la ciutat tant de les escoles públiques com concertades. És el moment 

de trobar els punts en comú amb companys i companyes docents. Decidim també 

que l’educació en el lleure forma part de l’educació integral dels infants i joves i que, 

per tant, necessitem que tinguin visibilitat a la trobada.   

Cocreació de les sessions. Les temàtiques que es tracten a la trobada han de sorgir 

de les necessitats de les persones assistents. És per això, que hauran de triar temes 

que interessin i la nostra feina serà agrupar-los en les diferents sessions de treball.  

Aprenentatge entre iguals. No necessitem grans persones expertes en les 

temàtiques proposades. La riquesa de la trobada serà que aquests moments 

compartits siguin entre iguals, entre persones que es troben en la mateixa situació 

amb dubtes similars, neguits,... i compartint aquelles bones pràctiques que estan 

funcionant en algunes escoles.  



Cap a l’exterior. Des de l’inici ens plantegem que tot allò que es pugui reflexionar a 

la trobada no pot quedar només per a nosaltres. Cal donar visibilitat al col·lectiu de 

docents de la ciutat i és necessari comunicar les nostres conclusions a la ciutat. És 

per això que ens plantegem una exposició amb les conclusions generades.   

2.3. Trets maristes que fonamenten el projecte 

Així mateix, per fonamentar el projecte es van tenir en compte els trets de Maristes 

Xarxa Innovació que representen la xarxa d’escoles que volem: 

Escoles transformadores de l’entorn, la societat i el món 

L’objectiu d’aquesta trobada és ser capaç de poder transformar la visió de l’educació 

a la nostra ciutat. Com a ciutat defensora de la infància, els professionals que atenem 

a infants i joves hem de lluitar per oferir-los el millor que tenim. Que professionals 

de l’educació es reuneixin per transformar l’educació o intentar-ho dona força a 

aquest tret.  

Escoles on tota la comunitat aprèn 

Especialment, compartint el coneixement i fomentant la participació, la 

col·laboració i l’intercanvi d’experiències podem donar força a aquest tret. Obrir-nos 

a l’entorn i a la comunitat educativa de la ciutat, i crear llaços i vincles dels quals 

podrem aprendre i veure diferents realitats del nostre entorn.  

Escoles que formen una xarxa intel·ligent d’innovació 

Oferir aquest espai ens ajuda a crear ponts entre diferents escoles de la ciutat, i ens 

permet crear una xarxa local que pot arribar a ser molt potent. Vam tenir la sort de 

tenir representació de la gran majoria d’escoles de la ciutat i de la comarca, per tant, 

s’han establert llaços i vincles que podran donar futurs projectes molt interessants.  

 

  



3. Projecte EDCAMP #Rubicity 

Tot seguit, presentem el projecte que ens porta a desenvolupar aquesta bona pràctica, 

el projecte Edcamp #rubicity.  

3.1. Objectius del projecte 

Objectiu general 

- Aprendre entre iguals i crear una xarxa de professionals de l’educació.  

Objectius específics 

- Definir les temàtiques formatives a partir de les aportacions de les persones 

participants.  

- Crear vincles i ponts entre professionals de l’educació i centres educatius.  

- Donar visibilitat al col·lectiu de docents de la ciutat.  

- Comunicar a la comunitat idees i experiències educatives.  

3.2. Desenvolupament del projecte 

Organització prèvia  

Equip organitzador 

El primer que vam fer va ser crear l’equip organitzador format per nosaltres dos, 

Javier García i Raül Cabús. Vam reunir-nos amb l’Equip Directiu i els vam plantejar el 

projecte. Els va semblar una bona idea i vam tirar-la endavant.  

Primerament vam fer i planificar un llistat de tasques. Ens les vam repartir per a ser 

més efectius i vam començar a treballar.  

Una de les primeres coses que vam fer va ser consultar la guia per organitzar un 

Edcamp que ens va oferir la Fundació Jaume Bofill i seguir els passos que ens van 

recomanar.  

 

 

 



Primers passos 

Una vegada reunits amb l’Equip Directiu i pactat una data per la trobada, un dels 

primers passos que ens vam proposar fer va ser crear la plataforma de referència on 

s’ubicarien totes les informacions de l’Edcamp i on les persones participants es 

podrien inscriure.  

Vam crear la web www.edcamprubicity.wordpress.com amb una explicació sobre la 

metodologia Edcamp i amb el formulari d’inscripció on demanaríem a les persones 

participants que oferissin les seves dades. Seguidament vam dissenyar un cartell 

(annex 1) promocional de la trobada per poder-lo oferir a les diferents trobades on 

explicaríem la proposta.  

Una altra de les passes va ser contactar amb responsables de l’àmbit educatiu de la 

ciutat: la regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Rubí, el Centre de Recursos 

Pedagògics del Servei Educatiu del Vallès Occidental III i les direccions de les escoles 

concertades de Rubí. És per això que vam poder reunir-nos, per exemple, amb les 

direccions de les escoles públiques de Rubí i Castellbisbal i vam poder fer-nos 

presents en alguns claustres de les escoles concertades per compartir la nostra 

proposta.  

Difusió de l’activitat 

A més a més, d’aquestes trobades amb persones de l’àmbit educatiu vam voler 

difondre la nostra proposta als mitjans de comunicació locals. Vam enviar una nota 

de premsa amb tota la informació necessària als diferents mitjans:  

Ràdio Rubí: notícia i entrevista 

Diari de Rubí: notícia 

Rubitv.cat: notícia 

Col·laboradors i obsequis 

Per una banda, volíem tenir un detall amb les persones participants així que vam 

contactar amb algunes empreses per poder oferir alguns detalls. Les següents 

empreses van voler col·laborar amb els materials que vam oferir als participants:  



 

Editorial 

Baula 

Totebag 

 

Llibreta i 

bolígraf 

 

Identificadors 

 



 
Uniball 

Pack de 

bolígrafs 

 

També altres marques i associacions van voler col·laborar amb nosaltres per a que 

la trobada fos possible:  

 

Biblioteca Municipal 

Mestre Martí Tauler 

Cessió del hall d’entrada per a 

l’exposició posterior amb les 

conclusions de la trobada. 

Préstec de llibres educatius i 

àlbums il·lustrats.  

 

Fotògrafa  

Nessa Odon 

Fotografies de la trobada. 

(annex 5) 

 

Cuiner del 

Restaurant Elisabets 

Albert Marín 

Esmorzar de la trobada.  

 

Bloc Educatiu  

“Petjades de mestre” 

Disseny dels materials 

promocionals i divulgatius.  

Selecció de llibres educatius i 

d’àlbums il·lustrats.  

 



Mentoria de la Fundació Jaume Bofill 

Tot i que hem tingut molta llibertat d’organització i creació de l’Edcamp, la Fundació 

Jaume Bofill ha anat acompanyant aquest procés de tres maneres diferents:  

- Se’ns va assignar un mentor, en Yago Magallanes. En Yago compta amb 

experiència organitzant Edcamps i ens ha anat guiant amb la organització. Hem 

fet alguna reunió amb ell per a concretar algun detall i per a poder resoldre els 

nostres dubtes.  

- La Fundació Jaume Bofill ofereix una ajuda econòmica de 200€ per a les despeses 

que la trobada pugui ocasionar.  

- El dia de la trobada va venir en Pep Prats, promotor del Projecte Edcamp amb un 

càmera que va enregistrar imatges de la trobada.  

Equip de persones voluntàries 

Evidentment per poder tirar endavant l’Edcamp necessitàvem un equip de persones 

voluntàries que pogués desenvolupar totes les tasques que la trobada necessitava.  

Vam convocar una reunió amb les persones que es van mostrar interessades de 

l’escola en participar i vam repartir tasques segons les seves preferències. Les 

tasques a repartir van ser:  

- Acreditacions: acollir a les persones participants i registrar-les. Hauran de 

donar l’acreditació corresponent i repartir la bossa amb els obsequis.   

- Relators/es: dinamitzar les taules rodones i prendre nota de tot el que es vagi 

dient. El registre de totes les idees queda escrit en un document. (annex 3) 

- Pàrquing: deixar passar als participants que arribin en cotxe i tancar la porta 

quan s’hagin exhaurit les places disponibles.  

- Biblioteca:  vigilar la taula amb l’exposició de llibres educatius i àlbums 

il·lustrats cedits per la Biblioteca Municipal de Rubí.  

- Mapa de sessions: recollir les propostes de les persones participants i crear 

el mapa de sessions agrupant les temàtiques.  

  



Realització de l’Edcamp #rubicity  

Acollida i rebuda 

Al matí, després d’una curta reunió amb els voluntaris i amb els detalls d’última hora, 

van començar a arribar els participants. Quan arribaven se’ls registrava i se’ls 

entregava la seva acreditació i se’ls feia entrega de la bossa amb els obsequis.  

A l’arribar, tenien la oportunitat d’aportar algunes temàtiques com a proposta de 

temes al voltant de la pregunta: Quins reptes et planteges per transformar 

l’educació? Amb l’ajuda del Yago Magallanes, mentor de la Fundació Jaume Bofill, es 

va anar creant el mapa de sessions de manera col·laborativa.  

Mentre s’acabava de crear aquest mapa de sessions es va fer una xerrada inicial. En 

aquesta xerrada, a més a més d’informar d’aspectes pràctics, es va fer una dinàmica 

d’inici per conèixer una mica més als participants de la trobada. A partir d’una 

enquesta en clau d’humor es va aconseguir trencar una mica el gel, ja que no totes 

les persones participants es coneixien.  

Creació del mapa de sessions 

La metodologia Edcamp consisteix precisament en que aquest mapa de sessions 

sigui creat de manera col·laborativa. Això volia dir que fins al moment de començar 

l’Edcamp no sabríem quines temàtiques es tractarien.  

Per a crear aquest mapa, tres persones voluntàries van anar preguntant a les 

persones participants quines temàtiques voldrien treballar. Aquestes, escrivien en 

un post-it la seva aportació i l’enganxaven al mapa. Després, les persones voluntàries 

reorganitzaven els post-it agrupant-los en temàtiques més globalitzades.  

El resultat d’aquest mapa de sessions van ser les següents temàtiques: coeducació, 

educació emocional, recursos, gestió de la diversitat a l’aula, metodologies, inclusió, 

participació de les famílies, dificultats d’aprenentatge, reformes educatives, 

avaluació i educació afectivo-sexual.  

Taules rodones 

Després d’aquesta xerrada inicial es va donar el tret d’inici i vam començar les taules 

rodones.  



A les taules rodones les persones podien participar amb llibertat i elecció pròpia. És 

a dir, les persones participants triaven a quines temàtiques volien ser-hi presents i, 

si en qualsevol moment així ho decidien, podien canviar de grup sempre que 

volguessin.  

A les taules rodones van tenir un paper essencial les persones relatores. Aquestes 

persones voluntàries eren les encarregades de dinamitzar la conversa i fer el 

seguiment dels quatre moments proposats. Tot allò que anava sorgint del debat 

quedava apuntat en un document creat per nosaltres (annex 3) on es recollien les 

conclusions i les idees compartides més importants. Totes les persones relatores 

tenien una “guia del relator/a” que vam crear per ajudar a la seva tasca: 

Els moments proposats van ser:  

- Primer moment: es comenta, en primer terme, l’experiència que tenen els 

participants referent a la temàtica tractada. S’aconsella que aquest moment 

tingui una durada d’uns 15 minuts.  

- Segon moment: es proposa un debat a partir de dubtes, idees, criteris, 

propostes... S’aconsella que aquest moment tingui una durada d’uns 20 

minuts.  

- Tercer moment: a partir del debat i de l’experiència dels participants es 

triaran entre 3 i 5 idees clau o conclusions a les quals arribem a partir de la 

conversa. S’aconsella que aquest moment tingui una durada d’uns 15 minuts. 

- Quart moment: es compartiran recursos que es tinguin sobre aquesta 

temàtica i que hagin pogut sorgir a la conversa.  

Hi van haver tres sessions diferents de taules rodones, per tant, els participants van 

poder participar de, com a mínim, tres temàtiques.  

Cloenda 

Al migdia, després de les tres sessions de debat i reflexió que estaven programades, 

vam fer un petit acte de cloenda per finalitzar la trobada.  

En aquesta cloenda vam comentar algun aspecte pràctic sobre l’exposició de la 

Biblioteca Mestre Martí i Tauler de Rubí i vam dir unes paraules d’agraïment a les 



persones participant aprofitant algunes fotografies que es van realitzar durant el 

mateix dia.   

També, vam deixar un torn obert de paraula on les persones participants van poder 

intervenir i, mitjançant uns murals a l’entrada, vam fer una avaluació (annex 4) de la 

trobada per part dels participants.  

Després de l’Edcamp 

Recull de notícies 

Al dia següent de la trobada vam enviar una nota de premsa als mitjans de 

comunicació locals fent una petita crònica del dia i aportant algunes fotografies de 

la trobada.  

Notícia del Tot Rubí 

Notícia del Diari de Rubí 

Exposició a la Biblioteca Mestre Martí Tauler 

Amb les conclusions i idees força que va arribar cada grup a partir de les diferents 

temàtiques s’han el·laborat uns panells divulgatius de part de totes les persones 

participants.  

Com a col·lectiu de professionals de l’educació volíem fer sentir la nostra veu i 

transmetre a la població la nostra implicació amb el sistema educatiu.  

L’exposició va estar present unes setmanes a l’entrada de la Biblioteca Mestre Martí 

i Tauler i, més tard, a la nostra escola.  

Carpeta compartida amb els participants 

Després de l’Edcamp es va compartir una carpeta amb les persones participants amb 

les diferents coses:  

- Buidatge de les sessions. L'acta on apareix tot el que va anar sorgint de la 

conversa i que els relators i relatores van anar redactant. Aprofitem per 

agrair la gran tasca que van fer! 



- Recursos aportats. Alguns de vosaltres ens heu fet arribar alguns documents 

que vau comentar durant les diferents xerrades. Si teniu algun recurs més 

ens els podeu fer arribar i els anirem penjant. 

- Fotografies. Us deixem també el recull de fotografies que va fer la Nessa 

Odon. Així podreu tenir el record d’aquest dia! 

- Avaluació. Hem recollit les propostes que vau fer i els punts forts de la 

trobada. 

  



4. Bibliografia i webgrafia 

4.1. Bibliografia 

- Com organitzar un Edcamp? Guia ràpida per a futurs edcampers. Fundació Jaume 

Bofill.  

4.2. Webgrafia 

- Projecte Edcamp. Fundació Jaume Bofill 
https://edcamp.educaciodema.cat/ca/projecte/ 

- Edcamp #rubicity 
https://edcamprubicity.wordpress.com/ 

 

 

 



Annexos 

Annex 1. Cartell promocional.  

 



Annex 2. Díptic informatiu entregat a les escoles.  



Annex 3 – exemple de document sessió 

Guió de les sessions amb definició del rol de relator 

Per tal de recollir tota la informació que s’ha generat durant l’Edcamp, us proposem que 

cada sessió tingui un document compartit. Aquest document l’hauria d’omplir el relator 

voluntari de la sessió, o bé totes les persones que participen a la mateixa. Recordeu que 

l’objectiu de la sessió no és generar aquest document! L’objectiu és la conversa que 

manteniu entre tots vosaltres, la reflexió compartida i els aprenentatges que sorgeixin! 

Temàtica: Educació afectivo-sexual 

Espai Aula 4 

Hora 11.30-12.30 h 

Relator/a de la conversa Toni Lorente 

Participants a la sessió: 

Comparteix la teva informació de contacte perquè la resta de persones es puguin 

comunicar amb tu! 

Nom Escola Adreça electrònica 

   

   

 

1r moment: Experiència dels participants al voltant d’aquesta temàtica. 

Afegeix aquí les experiències que els i les participants vagin relatant al voltant d’aquesta 

temàtica.   

• Necessitat per part del Departament d’Educació de l’existència d’un projecte 
en relació amb aquesta temàtica. De cara al curs vinent trauran un nou 
programa de formació per treballar-ho a l’aula. 

• Experiència d’una participant: treballa la temàtica de l’afectivo-sexualitat a 
partir dels àlbums il·lustrats.  

• Necessitat de poder parlar sense tabús amb l’alumnat, l’equip docent i les 
famílies.  



• A partir de quina edat hem de parlar amb l’alumnat de l’afectivo-sexualitat? 
Des de P3.  

• Sexualitat no només és reproducció.  
• En el moment que dius a un infant o jove que explorar-se a l’aula no es pot fer 

estàs creant el tabú.  

2n moment: Espai de debat i propostes al voltant de la temàtica 

Escriviu sobre els diferents temes de conversa que es van generant al llarg de la sessió a 

partir de la temàtica tractada. Dubtes que sorgeixen des dels participants, neguits, 

propostes, opinions... 

Si veieu que la conversa queda estancada podeu fer preguntes com: Per què creieu que 

és important que com a docents tractem aquest tema? Quina realitat ens trobem a les 

aules al voltant d’aquesta temàtica? Quines preocupacions ens genera l’aplicació 

d’aquest tema? 

• A la reunió d’inici de curs comentar que a l’escola poden explorar-se dins d’uns 
certs límits, com ara: a l’aula sí, però al patí no pel simple fet que pot haver-hi 
algun veí o veïna fent fotografies. 

• Normativa molt clara: (1) res als orificis de tots el cos, així com (2) petits amb 
petits, mitjans amb mitjans i grans amb grans. 

• Proposta d’iniciar un projecte d’afectivo-sexualitat des de P3. 
• Parlar sense tabús sobre sexualitat amb l’alumnat tant noies com nois.  

3r moment: Grans idees que us agradaria recordar d’aquesta sessió 

Escolliu entre 3 i 5 idees o conclusions que hagin destacat especialment en el vostre 

debat. Poden ser afirmacions, preguntes, conceptes...  

1.  Necessitat de coneixements i formació sobre l’educació afectivo-sexual. 

2.  Necessitat d’una línia pedagògica de centre que inclogui l’educació afectivo-

sexual. Importància del treball en equip. 

3.  Debatre sobre afectivo-sexualitat sense tabús amb l’alumnat, l’equip docent 

i les famílies del centre educatiu.  



4.  Iniciar l’educació afectivo-sexual des de l’inici de l’escolaritat.  

4t moment: Recursos que s’han compartit al llarg de la sessió 

Escriviu aquells recursos, eines TIC o d’altres que voleu compartir amb els participants 

de la sessió. Els podeu enviar a edcamprubicity@gmail.com  

• Formadora educació afectivo-sexual: Anna Salvia. 
• Àlbums il·lustrats temàtica afectivo-sexualitat: Ara em dic Joana, Rínxols d’Ós, 

La història dels bonobos amb ulleres, Sexo es una palabra divertida (Editorial 
Bellaterra). 

• Escola Rainbow 

 

  



Annex 4. Recull de les avaluacions de les persones participants.  

M’he quedat amb ganes de... 

• Repetir! J 

• Realitzar un Edcamp més extens, potser d’un dia sencer.  

• Més espais i temps.  

• Concretar com implementar noves metodologies.  

• Concretar mesures. 

• Aprofundir més en alguns temes.  

• Més de tot el que he vist i sentit.  

• Conèixer més experiències.  

• Posar en pràctica alguns recursos! 

• Xerrades d’experts. 

• Més recursos humans. 

• Seguir compartint.  

Què m’emporto d’aquest Edcamp? 

• Una jornada de convivència i compartir.  

• Compartir i bon ambient.  

• Bon rotllo i moltes experiències.  

• Ganes de seguir creixent.  

• Una nova visió de la meva professió.  

• Conèixer altres realitats i compartir.  

• L’emoció de veure tantes persones motivades per l’educació.  

• Noves expectatives.  

• No estem sols/soles!! 

• Obertura de ment.  

• Noves mirades.  

• Nous punts de vista! 

• La necessitat de seguir creixent i aprenent! 

Què he trobat a faltar? 

• Temps per conclusions més elaborades.  

• Reflexió final.  

• Docents de secundària.  

• Un tastet de conclusions de tots els debats.  



• Reconeixement escola bressol.  

• Positivisme.  

• Més gent de cicles formatius.  

• Més implicació per part del professorat de secundària.  

• No poder assistir a totes les sessions.  

• Poder executiu.  

• Més mestres! Tsunami de mestres! 

• Més temps, tot i que seria infinit.  

• Educació 0-3? Hi és! 

• Més temps per sessió i grups més reduïts. Així totes podrem parlar i participar. 

 

 

 

 

  



Annex 5. Recull fotogràfic. 

  

  

  

  



  

  

  

  

 

 


