
HABITAR



LA PROPOSTA
HABITAR és una proposta de tipus educativa, que permet, a joves de 16 
a 20 anys, la possibilitat de desenvolupar idees i projectes de valor 
social i cultural.

Mitjançant l’adaptació de diverses metodologies com la disseny 
thinking  i el learning by doing, La proposta busca generar un espai on 
aquests joves puguin escollir i treballar una temàtica del seu interès, 
rebent tots els recursos i connexions socials necessàries per poder 
poder desenvolupar el seu plantejament base o d’inici. 

En aquest sentit, aquest projecte no només representa una proposta 
educativa tancada en les seves sessions, sinó que atorga l’oportunitat 
de seguir desenvolupant-se en el format de les propostes recollides i 
treballades pels mateixos alumnes i/o receptors. 



LA FINALITAT SOCIOCULTURAL
La finalitat d’HABITAR és dotar a la comunitat de la metodologia i recursos necessaris pel 
desenvolupament d’un projecte de valor social que generi un impacte en la comunitat o context on es 
desenvolupa. 

La proposta es basa en el model Hackató, és a dir, a generar un projecte per etapes que permeti fer un 
seguiment i potenciar la innovació oberta, convidant a tot el grup a participar de forma igualitaria en 
entorns de respecte, fet que potencia l’autoestima i la convivència entre els companys i companyes. 

Convertir als i les participants en les protagonistes del procés creatiu i de la identificació dels reptes 
implica potenciar les seves capacitats i permet una adaptació total a les temàtiques d’interès del 
municipi. 

A més a més, el seu caràcter vivencial assegura un record perllongat en la memòria de tots i totes, i el 
seu realisme, permet confeccionar respostes realistes i implantables que contribueixin en la 
comunitat. 

https://www.flaticon.es/autores/freepik%22%20title=%22Freepik%22%3EFreepik%3C/a%3E%20from%20%3Ca%20href=%22https://www.flaticon.es/%22%20title=%22Flaticon%22%3E%20www.flaticon.es%3C/a%3E


QUÈ CAL SABER?
Sessions
Habitar té un total de 5 sessions enfocades a dirigir el projecte cap la creació d’un prototip realista i 
viable que permeti posar solució a un problema social del municipi. Aquestes sessions són grupals. La 
dinamització de les sessions han de ser realitzades per una persona amb experiència en l’àmbit del 
Design Thinking, metodologia emprada i ha de comprendre el paper del facilitador. 

Públic objectiu
El projecte es dirigeix a estudiants de secundària. 

Essencials
Els elements necessaris per dur a terme el projecte són elements que permetin, bàsicament, el treball 
amb mètodes de Design Thinking i que generin entorns de respecte, totalment horitzontals, on tothom 
tingui accés a dir la seva i també a consultar la informació.  

https://www.flaticon.com/authors/smashicons%22%20title=%22Smashicons%22%3ESmashicons%3C/a%3E%20from%20%3Ca%20href=%22https://www.flaticon.com/%22%20title=%22Flaticon%22%3E%20www.flaticon.com%3C/a%3E


DINÀMICA DE LES SESSIONS
Les 5 sessions generen un aprenentatge progressiu amb una metodologia pautada. Les etapes dels 
projectes són les que marquen cada sessió. 

Per tal de facilitar la comprensió del progrés, es divideixen les sessions en 3 etapes, que defineixen la 
tipologia de treball i temàtica.

Etapa Descobreix Crea Presenta

Nº Sessió Sessió 0 Sessió 1 Sessió 2 Sessió 3 Sessió 4



DINÀMICA DE LES SESSIONS
Etapa Descobreix

Sessió 0: Identificació de les problemàtiques socials a treballar

La determinació d’aquestes problemàtiques o temes es vehicula a través de la metodologia i 
materials del Manual Thinking, i serà duta a terme pels dinamitzadors o dinamitzadores. 

Part participativa: 

El grup respon a una pregunta disparadora aportant múltiples idees amb una primera part 
individual i una segona de posada en comú. Posteriorment, es creen núvols d’idees i se seleccionen 
les idees més interessants per la majoria. 

Anàlisi: 

La persona que dinamitza la sessió valora els reptes i efectua un breu informe per ajudar al grup a 
decidir quina problemàtica treballar. 



DINÀMICA DE LES SESSIONS
Etapa Crea

Desenvolupament total del projecte a través de dinàmiques pràctiques, on 
s’apliquen diversos recursos i estratègies per engegar qualsevol tipus 
d’iniciativa. Aquestes sessions tenen uns tempos molt pautats que la persona 
dinamitzadora ha d’assegurar. 

Sessió 1: Definició del projecte mare (selecció del repte definitiu)

Per assegurar la cohesió del grup, es defineix el seu Leitmotiv. Tot seguit, 
el/dinamitzador/a entrega els informes de l’anterior sessió i el grup escull 
escull el repte general. 

A partir d’aquí, es descriu el repte, l’àrea d’acció i de l’usuari destinatari, i es 
defineixen les oportunitats en el desenvolupament del projecte. 



DINÀMICA DE LES SESSIONS
Sessió 2: Aprofundiment en el repte i l’estratègia per aportar una solució

S’inicia la sessió amb una ideació per definir de quines maneres concretes es 
pot afrontar la problemàtica a solucionar. Es realitza una pluja d’idees de 
forma escalada que requereix d’una priorització per decidir quina idea es vol 
prototipar. 

En funció de les 3 idees seleccionades en la dinàmica anterior, es reflexiona 
sobre els “propòsits, productes i persones” del projecte per aprofundir encara 
més en els objectius, els elements que generarà el producte i tota la gent que 
s’implicarà i que podrà gaudir del prototip. 

Finalment, es realitza una primera descripció exhaustiva del repte per la seva 
primera defensa davant del grup. A través d’aquesta dinàmica, el grup pot 
comprovar la coherencia de la proposta i la cohesió entre els membres. 



DINÀMICA DE LES SESSIONS
Sessió 3: Creació del prototip

La darrera fase de la segona etapa acaba amb el prototipatge. 

Es comença la sessió amb una planificació del procés d'execució del projecte i 
també de fases de treball. També es defineixen els rols de cada membre de 
l’equip dins del procés.

Es defineix exactament la funcionalitat del prototip i es reflexiona sobre els 
materials que seran necessaris per fer-lo realitat. 

Es finalitza la sessió amb els camps estratègics per fer possible la difusió del 
prototip i es planteja l’estratègia de sostenibilitat social, econòmica i ecològica 
a seguir. 



DINÀMICA DE LES SESSIONS
Etapa Presenta

L’última etapa consisteix en la posada en comú del prototip en model 
presentació. L’èxit resideix en el treball grupal i individual de preparació de la 
presentació i el prototip. 

Sessió 4: Presentació del projecte i el prototip

Mitjançant una presentació visual, el grup ha d’explicar el seu projecte davant 
la resta de companys/es posant èmfasi en el RELAT, és a dir, quina raó de ser té 
el prototip i quina solució aporta; el PÚBLIC OBJECTIU i el seu IMPACTE social en 
la comunitat.  



HABITAR

Consulta’ns com hem redefinint l’activitat en 
una situació de confinament i els materials que 

acompanyen l’activitat. 

hola@aracultura.com


