
 

 

Sessió per treballar la guia “Repensem els projectes 
educatius comunitaris, en clau 360” 
 
Aquest material et servirà per conèixer, en una hora i mitja, els continguts i la metodologia 
que proposa la guia “Repensem els projectes educatius comunitaris, en clau 360”. Està 
pensada per treballar la guia amb grups grans, i pots adaptar la dinàmica en el cas que 
sigueu un grup petit. 
 
Les fitxes que necessitareu imprimir per a cada activitat les trobaràs a la web, la costat 
d’aquest guió. 
 

1. Disposició inicial 
Els participants estan disposats en grups de 6 persones. Cada grup té al centre un sobre 
tancat (o es dóna el material en el moment que toca). 
 
A més disposen d’estris per escriure (retoladors i bolígrafs). 
 

2. Descripció 
Objectiu (5’) 
Abans de començar s’explica que l’objectiu d’aquesta sessió és fer un petit tast d’alguns 
dels elements de la guia i que, per fer-ho, es treballarà amb un cas hipotètic i que no es 
desenvoluparà aprofundidament, ja que només es té la intenció de conèixer el seu 
funcionament.  
 
A la presentació hi ha una imatge que mostra tot el recorregut que farem durant la sessió. 
 

Presentació i primer anàlisi (20’) 
Material: 

• Full de descripció de l’associació (A4) 
• Canvas omplert (A3) 
• Estris per escriure 
• Pòstits 
• Cronòmetre 10’ 

 
Descripció: 
Cada grup rep un díptic de “l’entitat” on s’explica qui és i què fan. També reben un canvas 
on hi ha alguns aspectes omplerts. Tenen 10’ per llegir-ho i comentar-ho.  
 
 



 

 
Un cop els grups han llegit el material agafen els pòstits i en donen 3 a cada participant. 
Cadascú pensa quins tres elements posarien al canvas de la seva entitat. Només hi ha una 
restricció: no poden posar els tres pòstits en el mateix quadrant. Tenen 10’ per fer-ho. 
Un cop han acabat, tenen un canvas omplert i diferent per a cadascun dels grups.  
 

Què ha dit el nostre entorn? (10’) 
Material: 

• Respostes obtingudes (maquetat en forma de targetes A5) 
• Full de fortaleses i oportunitats (A3) 

 
Descripció: 
El canvas ens ha permès tenir en un full què pensem nosaltres de la nostra entitat. Però 
què pensa la nostra comunitat? Cadascun dels grups rebrà una vintena de frases amb tot 
allò que hem pogut obtenir del treball que s’ha fet.  
 
En aquest moment es presenta què hi diu la guia sobre això (entrevistes, mapa de 
l’empatia, mur de les propostes i xarxa de desitjos). Cal usar el full de les fortaleses i de les 
oportunitats.  
 
També poden afegir algun dels elements que han posat en el seu canvas.  
 

De l’anàlisi a l’educació 360 (40’) 
Material: 

• Mapa de l’educació 360 (A3 per a cada mapa) 
• Pòstits de 3 colors  

 
Descripció: 
Cada grup rep un mapa de l’educació 360. A partir del que han anat descobrint en les 
sessions anteriors, comencen a omplir el mapa classificant el que ha anat obtenint en 3 
categories (i marcat pel color del pòstit): 
 

• Color A: És un aspecte que ja estem fent i que està consolidat. 
• Color B: És un aspecte que ja estem fent però que potser cal repensar o millorar, 
• Color C: És un aspecte que no estem fent i que creiem que ajudaria al nostre 

projecte. 
 

I si plantegem un repte? (15’) 
Material: 

• Full d’oportunitats 
• Full de focus del repte (A5) 



 

 
Descripció: 
Fan un buidat de totes les oportunitats que han descobert treballant sobre el mapa de 
l’educació 360. Un cop les tenen fetes, reben un full de repte on es mostra cap on 
focalitzarien el seu repte i expliquen el motiu, i l’omplen. 
 
Això és el que comparteixen. 
 

3. Material 
Per a cada grup necessitarem:  

• Estris per escriure 
• Pòstits 
• Cronòmetre 10’ (video) 
• Pòstits de 3 colors (poden ser els mateixos d’abans) 

 

Material que cal imprimir 
• 2 còpies del full de l’associació per grup (A4) 
• 2 còpies del canvas omplert per grup (A3) 
• 1 còpia del document “Comentaris de l’entorn” (maquetat en forma de targetes A5). 

Hi ha dos documents, la meitat dels grups tindrà l’A i l’altra meitat el B. 
• 1 còpia del Full de fortaleses i oportunitats (A3) 
• 1 còpia del mapa de l’educació 360 (A3) 
• 1 còpia del focus del repte (A5) 
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