
Geolocalització

En què consisteix l’experiència?

El projecte de geolocalització parteix de la idea de que els joves del Prat de
Llobregat creïn uns itineraris ‘in situ’ on puguin incorporar recursos TIC de
molt diversa mena amb informació rellevant al llarg de tots els punts del
recorregut. S’ha cregut adient que aquests itineraris tractin temes molt
propers a l’entorn natural i històric-cultural de la ciutat.

ItinerariItinerariItinerariItinerari 1111.... EspaisEspaisEspaisEspais NaturalsNaturalsNaturalsNaturals
El Parc Natural del Delta del Llobregat compta amb 20 hàbitats naturals
d’interès europeu.

ItinerariItinerariItinerariItinerari 2222.... Agricultura,Agricultura,Agricultura,Agricultura, ‘De‘De‘De‘De lalalala terraterraterraterra aaaa lalalala taulataulataulataula’’’’
El Prat de Llobregat conté una de les zones agrícoles més antigues i fèrtils del
país situada al bell mig de l'àrea més poblada de Catalunya (Parc Agrari Baix
Llobregat), Granja Torras (Pota Blava), Carxofa Prat, etc.

Itinerari 3. Edificis singularsItinerari 3. Edificis singularsItinerari 3. Edificis singularsItinerari 3. Edificis singulars
El Prat de Llobregat alberga gran quantitat d’emblemàtiques masies i edificis
de valor.
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El valor que s’afegeix és que la plataforma amb la que es treballa, Eduloc,
permet incorporar tot un seguit de recursos que amplien, complementen i,
sobretot, personalitzen, l’experiència viscuda.

El funcionament del projecte és el següent. Els alumnes han d’incorporar tot
un seguit d’eines TIC al seu itinerari: text, àlbum de fotos, àudio mp3, vídeo
youtube i un link amb informació afegida). Tots els materials són dels
alumnes, que els han extret amb el seu propi mòbil a peu de camp, ja sigui en
sortida escolar o fora de l’horari escolar amb els membres del seu grup.

Les formes en que s’organitzen les classe són diverses, però normalment
cada grup el formen 3-4 alumnes, que s’encarreguen de donar contingut TIC
a un o dos punts de l’itinerari. Cada classe fa una itinerari propi, així, doncs,
cap itinerari és igual.

Des de la Fundació es destina un coordinador de programa per visitar els
centres i fer dos formacions als professors (una teòrica i una altra pràctica)
per tal que dominin totes les eines amb les que treballaran.

Gràcies a la col·laboració de l’Ajuntament del Prat de Llobregat, s’ofereix als
centres la possibilitat de fer sessions formatives complementàries: la vista
d’un expert extern al centre, per tal que expliqui als alumnes la informació
més rellevant de l’itinerari que treballaran i/o una sortida del centre al Delta
del Llobregat o al Parc Agrari del Baix Llobregat.

El projecte comença a l’octubre i acaba al febrer, tot i que al llarg del mes de
setembre es produeixen diverses reunions amb l’Ajuntament del Prat de
Llobregat (principalment Departament d’Educació), inspectora d’educació i
representants dels centres educatius per tal de presentar, coordinar i aplicar
el projecte.

Qui participa? 

Alumnat de 3r d’ESO de tres instituts del Prat de Llobregat:

• Institut Estany de la Ricarda  (Itinerari 2. Agricultura, ‘De la terra a la taula’)
• Institut Salvador Dalí  (Itinerari 2. Agricultura, ‘De la terra a la taula’)
• Institut Escola del Prat  (Itinerari 1. Espais Naturals)

2



Geolocalització

També participen, tot i que de manera indirecta a nivell coordinatiu:

• El professorat, que és format perquè donin continuïtat al projecte de forma
autònoma.
• Ajuntament del Prat de Llobregat (Educació, Medi Ambient, Arxiu,
Cultura).
• XES El Prat (Xarxa d’Escoles Sostenibles).

Què es pot aprendre? 

Sobre tres eixos d'acció (veure imatge), la proposta convida a que els joves
identifiquin temes o aspectes singulars de la seva ciutat, elaborin informació
al respecte i la posicionin al un mapa creant així uns itineraris per tal que els
espais es puguin descobrir i difondre entre la seva comunitat.

Vincular una informació amb la seva ubicació relacionant-la amb altres

elements i usuaris del mateix entorn ofereix un coneixement més

profund del lloc. Educativament, permet una vinculació directa de

determinats aprenentatges amb el seu entorn, alhora que fa possible

l'obertura i la interrelació del centre educatiu amb la seva ciutat i amb la

comunitat educativa de tot el territori.
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Quin servei es fa?

Són els propis joves els qui, a través d’un procés de reflexió, estableixen
quins poden ser els serveis i com poden donar a conèixer l’experiència a
l’exterior (vídeo documental, pàgina web, etc.):

• Per a ús ciutadà, doncs incorpora en un sol clic molta informació que 
d’altra banda trobem dispersa a la xarxa.
• Visites guiades per a les ampa del centres educatius i/o entitats de lleure.
• Gimcanes amb codis QR. 
• Com a complement del curs municipal que s’ofereix a la ciutat: ‘Iniciació al 
smartphone.
• Per donar a conèixer el propi territori a altres escoles i fer difusió de 
l’experiència (escoles de municipis agermanats amb El Prat de Llobregat, per 
exemple).

Per què és rellevant?

Perquè s’inclou dins del projecte educatiu de centre.
Perquè milloren les capacitats i competències dels joves participants i
capitalitzen l’atractiu dels smartphones i diferents eines TIC.
Perquè fomenta el treball en xarxa.
Perquè vincular els continguts curriculars a la realitat propera de l'alumnat.
Perquè relaciona i incideix en el nostre entorn proper.
Perquè obre l’espai d’aprenentatge del centre educatiu a l'exterior, no
limitar-se al espai físic de l'aula.
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
La Fundació Catalana de l'Esplai (FCE) 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
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