Carta de
sol·licitud
de cessió
d’espais

Proposta de carta o correu electrònic de sol·licitud de cessió d’espais:

Gestió i demanda dels
espais per a l’organització
d’un edcamp

hi ha un programa definit per l’organització de la trobada, ja que són els mateixos

A continuació us presentem una
proposta d’escrit per demanar la
cessió d’espais amb la finalitat de
poder organitzar un edcamp.
De totes maneres us recomanem
que a banda de fer arribar aquest
document als responsables dels
espais, també hi parleu directament per explicar-los de viva veu
la vostra proposta d’organitzar un
edcamp.

Benvolgut/da (nom de la persona a qui us adreceu),
Som els organitzadors de l’edcamp (el vostre nom) i ens adrecem a vostè per
demanar-li la cessió dels espais del seu centre amb l’objectiu d’organitzar un
edcamp. Un edcamp és una trobada gratuïta i oberta a tothom amb la finalitat de
compartir aprenentatges, coneixements i inquietuds per tal de desenvolupar-se
personalment i professionalment i transformar l’educació. La seva metodologia es
basa en l’aprenentatge entre iguals, la conversa i l’intercanvi de coneixements. No
participants els qui construeixen conjuntament el programa a partir dels temes
del seu interès.
La nostra projecció és atraure (nombre de persones que penseu que participaran
al vostre edcamp) agents de la comunitat educativa del nostre entorn, ja siguin de

centres públics o concertats, així com altres persones interessades a aprendre i
compartir experiències al voltant de l’educació.
La durada d’aquesta trobada seria de tot un dia, i l’horari en què es desenvoluparia és de les 9 h a les 17 h (horari aproximat, el podeu modificar segons les vostres
necessitats). Les dates que hem previst per a la celebració de l’edcamp són:

- Dissabte (introduïu-hi les vostres dates)
- Dissabte (introduïu-hi les vostres dates)
Hem de dir que aquestes dates són flexibles i que ens podem adaptar, per això li
agrairíem que ens fes saber la disponibilitat dels espais.
Segons la nostra visió, els beneficis d’acollir un edcamp serien, en primer lloc, la
possibilitat d’obtenir el reconeixement del seu centre com un lloc de referència i
pioner en la celebració de trobades edcamp. En segon lloc, proporcionaria la possibilitat que persones amb perfils professionals i personals diversos interessades
en l’educació es trobessin per aprendre, compartir experiències i experteses i
promoure la transformació educativa. Per aquests motius pensem que és una
bona oportunitat per a vostè i el seu centre.
En el document adjunt (“Requeriments necessaris per a la celebració d’un Edcamp”)
li facilitem els requisits que necessitaríem.
Restem a la seva disposició per a qualsevol aclariment que li calgui.
Atentament,
Equip organitzador de l’edcamp (el vostre nom)
Incorporeu-hi els vostres noms i una petita explicació sobre qui sou i a què us dediqueu.
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Requeriments necessaris
per a la celebració
d’un Edcamp
Aquests són els requeriments necessaris que sol·licitem al seu centre per a l’organització del nostre edcamp:
Requisits per a la celebració de l’edcamp
• Espai per acollir aproximadament 100 persones.
• Entre 5 i 10 sales per al treball en grup (20-25 persones a cada sala).
• Taules de registre (4-5 taules).
• Espai d’acollida o punt de trobada per reunir tots els participants a l’edcamp. Podria ser una sala
d’actes, un vestíbul prou ampli o un altre espai similar.
• Espai per a prendre begudes i establir trobades informals.
• Accés al wifi gratuït per a tots els participants a l’edcamp.
Objectius de l’Edcamp (el vostre nom)
• Facilitar l’intercanvi d’aprenentatges, coneixements i inquietuds sobre temes educatius.
• Proporcionar un espai de conversa en què els assistents poden construir una xarxa de contactes
amb idees afins, compartir experiències i establir relacions.
• Proporcionar i oferir a les persones interessades en l’educació un model innovador per al desenvolupament personal i professional.

