
Geolocalització per 
a persones amb 

discapacitat

En què consisteix l’experiència?

La geolocalització és una eina que ens permet associar continguts digitals a
una ubicació geogràfica física concreta. Aquesta informació, gràcies als
ordinadors, la tecnologia mòbil i/o les tablets, la podem recuperar
desplaçant-nos sobre el territori i consultar-la en qualsevol indret.

El recurs pedagògic de geolocalització per a persones amb discapacitat que
es presenta per a la Comissió de Suport a la Discapacitat de la Federació
Catalana de l’Esplai, doncs, parteix de la idea de que aquests creïn i disposin
d’un mapa de recursos d’oci a Catalunya. En aquest mapa es poden
incorporar recursos TIC de diversa mena amb informació rellevant al llarg de
tots i cadascun dels serveis que es vulguin incorporar.

En alguns casos serà necessitarà l’ajuda dels monitors i monitores, però la
idea és que tot el que puguin fer les persones amb discapacitat, ho facin.
D’aquesta manera se sentiran agents actius d’un servei informàctic
interessatnt i no mers agents passius consumidors de les TIC.
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Això ho lliguem amb la proposta educativa 2013-15 de la Fundació Catalana
de l’Esplai, EducacióEducacióEducacióEducació deldeldeldel consumconsumconsumconsum, per tal de treballar l’educació del consum
des de l’oferta del lleure, així com el consum responsable que en fem del
mateix.

El projecte, també promou un treball col·lectiu on totes les persones amb
discapacitat de les entitats, així com les pròpies entitats, poden estar
implicades.

El projecte és ben senzill. Primer cal obrir un perfil Google per a totes les
entitats i, a partir d’aquí, amb l’aplicació de Google Maps, començar a crear
punts informatius (en aquest cas de la província de Barcelona) on els usuaris
puguin identificar les seves pròpies experiències d’oci en el territori, tot
incorporant fotografies, text explicatiu, un link a un vídeo de youtube on es
mostrin imatges de l’indret, per exemple, etc. Aquest mapa de serveis d’oci
per a discapacitats, no només es pot elaborar de manera conjunta, sinò que
es pot compartir amb tothom. La gent, a més, pot posar les seves
valoracions.
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La Fundació Catalana de l’Esplai destina una tècnica per endegar el projecte
en la seva fase incial, i per coordinar les entitats participants fent formacions
i realitzant el seguiment oportú.

Les eines que es fan servir són les següents:

•  Google Maps
•  Google Street View
•  Panoramio (http://www.panoramio.com/)

Qui participa? 

Entitats que participen:

•  Club de joves Aixec (Barcelona)
•  Associació de persones amb discapacitat Ripollet-Apadir (Ripollet)
•  Associació Coordinadora de col·lectius de discapacitats de l’Hospitalet 
(Acordis)
• Associació de nens i joves amb discapacitat disprat (El Prat de Llobregat)
• Fundació privada catalanap er a la paràlisi cerebral (Barcelona)
• Associació suport a la qualitat de vida de les persones amb discapacitat i
les seves famílies (Vilanova i la Geltrú)
• Associació de lleure i esport Comkedem (Barcelona)
• Grup Gepis de l Club d’Esplai Bellvitge (l’Hospitalet de Llobregat)
• Grup Indi del Club d’Esplai Pubilla Cases – Can Vidalet (l’Hospitalet de
Llobregat)
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Què es pot aprendre? 

• A augmentar el funcionament autònom de les persones amb discapacitat. 
• A ajudar a que la persona formi part activa de la vida i la comunitat i que 
gaudeixi de les mateixes oportunitats per a desenvolupar-se amb qualitat de 
vida. 
•  Ajudar a crear relacions interpersonals a través d’espais per compartir amb
altres persones vivències, interessos, valors, etc. 
•  A eliminar les barreres en l’aprenentatge de les TIC
• A buscar la presència, la participació i l’èxit de la persona

Quin servei es fa?

Aquesta acció parteix d’una necessitat lligada a millorar les condicions que
es consideren útils i positives per a la realització de les persones amb
discapacitat i per reconèixer el valor de les contribucions que fan i poden.

• Per a ús ciutadà i familiar de les persones amb discapacitat, doncs 
incorpora en un sol mapa web molta informació que d’altra banda trobem 
dispersa a la xarxa o de forma poc atractiva en format paper.
• Per donar a conèixer el servei i fer difusió de l’experiència .

Per què és rellevant?

Perquè milloren les capacitats i competències de diferents eines TIC de les
persones amb discapacitat.
Perquè fomenta el treball en xarxa entre diferents entitats.
Perquè vincula informació i experiències d’oci rellevants viscudes pels propis
membres de la comunitat.
Perquè fa possible la participació i col·laboració de tots els membres
Perquè genera situacions i activitats d'aprenentatge social i col·laboratiu.
Perquè utilitza i aplica gran varietat de recursos TIC de creació i publicació
multimèdia.
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Qui realitza el projecte?  

FundacióFundacióFundacióFundació CatalanaCatalanaCatalanaCatalana dededede l’Esplail’Esplail’Esplail’Esplai aaaa travéstravéstravéstravés dededede lalalala ComissióComissióComissióComissió dededede SuportSuportSuportSuport aaaa lalalala
DDDDiscapacitatiscapacitatiscapacitatiscapacitat

La FundacióFundacióFundacióFundació CatalanaCatalanaCatalanaCatalana dededede l'Esplail'Esplail'Esplail'Esplai és una entitat sense afany de lucre que té
per missió educar els infants i joves, enfortir les entitats de lleure i el Tercer
Sector, millorar el medi ambient i promoure la ciutadania i la inclusió social,
amb voluntat transformadora.

La proposta global de projectes impulsats per la Fundació es caracteritza
per: voluntat educativa; opció per la inclusió i la transformació social;
compromís mediambiental i de sostenibilitat; aposta per la qualitat del
servei; compromís per la coresponsabilitat; impuls al Tercer Sector; i treball
en xarxa.

Més informació a: www.esplai.cat

La ComissióComissióComissióComissió dededede SuportSuportSuportSuport aaaa lalalala DiscapacitatDiscapacitatDiscapacitatDiscapacitat treballa, de forma ferma, el lleure
inclusiu des dels Esplais de la Federació amb un doble objectiu: treballar de
forma transversal la vinculació de les persones amb DF als Esplais i activitats
que es realitzin en el marc de la Federació i Fundació.

Promou un treball col·lectiu on totes les persones/entitats poden estar
implicades en les propostes que es fan des de Federació i no només en
aquelles que estan concretament dirigides al col·lectiu de persones amb
diversitat funcional. La realització d’activitats col·lectives, jornades, espais de
reflexió, etc. són un bon mitjà per treballar aquest objectiu.
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