
Construcció de l’equip 

“Estic organitzant un Edcamp (enllaç a què és un edcamp) a (nom del lloc). 
Qui vol formar-ne part? + #edcampCAT + #edcamp (el vostre nom).”

Creació del logotip

“Hola! Estem buscant persones que ens ajudin amb el disseny del nostre logotip. Si n’ets una envia’ns 1 tuit 
i contactarem amb tu!”

Comunicació del vostre Edcamp

“Hola! L’#edcamp (el vostre nom) ja està en marxa! Vols participar-hi? Vine el proper (poseu-hi la data) i 
uneix-te al moviment edcamp! (enllaç a les inscripcions)

Missatge de benvinguda i invitació a participar-hi

“Hola a tothom! L’edcamp (el vostre nom) ja és aquí! Som un grup de docents que el proper dia (poseu-hi 
la data) hem organitzat per a tu l’edcamp (el vostre nom). Però... saps què és un edcamp? Mira el vídeo 
següent i ho descobriràs! (enllaç al vídeo de la Fundació Jaume Bofill o a un de propi fet per vosaltres).
Si tens ganes de compartir els teus aprenentatges, aprendre entre companys i formar part d’una xarxa 
de persones apassionades per l’educació..., vine i uneix-te al moviment edcamp!”

Informar del vostre Edcamp i convidar a participar-hi

“Hola! Som l’equip organitzador de l’edcamp (el vostre nom) i ens posem en contacte amb tu per con-
vidar-te a participar-hi, a conversar i compartir experiències i experteses sobre educació. Sabem que 
t’apassiona l’educació i que tens ganes d’aprendre. Per això volem que vinguis a l’edcamp (el vostre nom) 
a compartir els teus aprenentatges amb altres persones com tu i amb l’únic objectiu d’aprendre plegats 
a través de la conversa! És fàcil, oi? Doncs el proper (poseu-hi el dia) ens trobarem a (poseu-hi el lloc) i hi 
estàs convidat! Si vols més informació sobre què és un edcamp pots visitar la nostra pàgina web a l’enllaç 
següent (enllaç a la vostra web), des d’allà també t’hi podràs inscriure!

Vine a compartir els teus aprenentatges i les teves experteses!

Equip Organitzador edcamp (el vostre nom)”

Agraïment als assistents al vostre Edcamp

“Hola! Des de l’edcamp (el vostre nom) et volem agrair la participació a l’edcamp (el vostre nom). Esperem 
que hagis après moltes coses de la resta de participants i que la teva experiència Edcamp hagi estat un èxit. 

Moltes gràcies per voler compartir els teus aprenentatges i les teves experteses i per contribuir a la 
transformació educativa! Recorda que la conversa continua a la xarxa a través de l’etiqueta de l’edcamp 
(incloure-hi #edcamp + el vostre nom)! 

Equip Organitzador edcamp (el vostre nom)”
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Us proposem aquesta llista de missatges per si us poden ser útils:
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