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RESUM
Aprofitar el nostre entorn per desenvolupar els continguts curriculars suposa una tasca que, tot
i ser interessant i significativa, és àrdua i complicada; més encara si intentem integrar les
Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC). Aquesta situació ens fa veure que les TIC,
malgrat estar cada vegada més integrades a les aules dels nostres centres, encara necessiten ser
potenciades mitjançant l’ús i/o adaptació de les aplicacions i eines existents i les de recent
creació; així com una major presència d’aquestes TIC en els seus diferents dispositius, tant fixos
com mòbils.
D’aquí neix el present treball, on hem elaborat una sèrie d’itineraris o sortides didàctiques amb
l’ús de les TIC que permetin als alumnes apropar-se al coneixement de l’entorn d’Eivissa a la
vegada que accedeixen a tota una sèrie d’activitats que els permetrà obtenir un coneixement
sobre la geografia, història i cultura d’aquesta. Per a l’elaboració dels itineraris hem emprat
aplicacions basades en la geolocalització, és a dir, aquelles que ens donen la possibilitat de
localitzar qualsevol objecte i/o punt geogràfic i afegir tot tipus d’informació relacionada amb
aquest; i una plana web on els alumnes puguin plasmar les seves aportacions personals al llarg
del desenvolupament de cadascun dels itineraris. Les conclusions reflexionen sobre les possibilitats
de les TIC per a al coneixement de l’entorn i plategen reptes de futurs per a la implementació pràctica
de la proposta.

Paraules clau: Ciències socials, geolocalització, dispositius mòbils, itineraris didàctics.

ABSTRACT
Taking advantage of our environment to develop curricular content is a task that, despite being
interesting and significant, is arduous and complicated; even more if we try to integrate
Information and Communication Technologies (ICT). This situation makes us see that ICT,
despite being increasingly integrated into the classrooms of our schools, still needs to be
enhanced through the use and / or adaptation of existing applications and tools and newly
created, as well as a greater presence of these ICT in their different devices, both fixed and
mobile. This is the origin of the present work, where we have developed a series of itineraries
or didactic outings with the use of ICTs that allow students to approach the knowledge of Ibiza
while accessing a whole series of activities that will allow them to obtain knowledge about the
geography, history and culture of this. For the elaboration of the itineraries we have used
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applications based on geolocation, in other words, those that give us the possibility of locating
any object and/or geographical point and adding any type of information related to it; and a web
page where the students can capture their personal contributions throughout the development
of each one of the itineraries. The conclusions reflect on the possibilities of ICT for the
knowledge of the environment and future challenges for the practical implementation of the
proposal.
Keywords: Social sciences, geolocation, mobile devices, didactic itineraries.
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1. JUSTIFICACIÓ.
L’estima i l’aprenentatge cap a tots els aspectes relacionats amb la història, cultura i
geografia de l’illa d’Eivissa eren aspectes d’especial interès per jo. El meu desenvolupament al
llarg del Grau d’Educació Primària no ha fet més que enfortir aquest interès, alhora que
despertava la meva curiositat en altres àrees com les tecnologies de la informació i comunicació
(TIC), entre d’altres. D’aquí és on neix la idea principal del projecte: fusionar les TIC per tal
d’apropar als alumnes a conèixer d’una manera més vivencial el seu entorn proper com és l’illa
d’Eivissa i despertar en ells l’estima i la preocupació de cuidar i respectar dit entorn.
A l’àrea de ciències socials, molts són els autors i els docents que han desenvolupat
teories o dissenyat i implementat tot tipus de metodologies, dinàmiques i eines – tant
manipulatives com digitals – per tal de desenvolupar el contingut que engloba aquesta àrea tan
extensa. Considerant que la millor manera de conèixer l’entorn és fer-ho en persona, he cercat
els autors que han aportat coneixement i ens faciliten els conceptes que més ens podrien ajudar
amb el nostre objectiu; obtenint com resultat la geolocalització. Aquest concepte, en el món
globalitzat i tecnològic en el qual vivim avui dia, és emprat en multitud d’ocasions per persones
que necessiten trobar una tenda concreta, l’aturada de transport públic més propera o qualsevol
dels punts turístics més emblemàtics que hi ha en una ciutat o poble. D’aquí el seu potencial
per tal de descobrir l’entorn natural i/o urbà d’una manera diferent, amb la possibilitat d’enllaçar
informació d’interès i fent ús de dispositius mòbils; molt en auge entre els infants i adolescents
i en la dotació d’infraestructures TIC als centres escolars als darrers anys.
L’objecte d’estudi des de començar aquest treball s’ha centrat en l’estudi de la
geolocalització. Tot i ser un concepte de moda a l’actualitat i haver trobat nombrosos articles o
texts que ens parlen d’ella, no hem tingut la mateixa sort a l’hora d’accedir a experiències o
texts que ens parlessin de la seva posada en pràctica en l’àmbit educatiu. Gros i Forés (2013)
són autors que ens aproximen a conèixer el M-Learning (o aprenentatge mòbil), un tipus
d’aprenentatge que es fonamenta en l’ús de dispositius mòbils; necessaris per poder emprar les
aplicacions de geolocalització. Tot i així, i tal com ens indiquen aquests autors, aquest tipus
d’experiències on s’uneixen dispositius mòbils i la geolocalització encara són escasses als
centres educatius.
Davant aquesta manca d’experiències, la meva proposta s’ha vist enfortida. Amb
aquesta situació, el projecte pot suposar la creació d’un recurs didàctic en un apartat en vies de
desenvolupament, alhora que es tradueix en un recolzament a la necessitat d’emprar aquestes
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noves tecnologies, eines i/o aplicacions per tal d’innovar el desenvolupament d’ensenyamentaprenentatge dels continguts; en el nostre cas en concret, els de ciències socials. I, per tal
d’animar a altres a portar a terme dinàmiques com aquesta, emprem eines més familiars pels
docents; fomentant així la idea cap d’adaptar-nos als recursos que disposem.
La proposta de la que venim parlant suposa un conjunt d’itineraris amb l’eina Google
Maps pels entorns més emblemàtics de l’illa d’Eivissa. Aquests, els quals han de ser seguits
mitjançant l’ús d’un dispositiu mòbil, tenen un conjunt d’aturades on s’ofereix als alumnes la
realització de diverses tasques a mode de “recerca del tresor”, les quals es recolzen en una plana
web creada per l’ocasió. La realització d’aquestes activitats permetrà als alumnes assolir un
coneixement relacionat amb la geografia, cultura i història de l’illa; activitats on es cerca més
l’aportació personal de l’alumne que el discurs del mestre/a. A aquests itineraris els acompanya
tot el conjunt d’aspectes que han d’integrar i recolzar qualsevol tasca educativa com són els
objectius didàctics i les competències clau, continguts i els estàndards d’avaluació que marca
el nostre currículum educatiu.
Dit això, coneixent l’evolució de cada eix i fent una aproximació pràctica a la temàtica
desenvolupada, sorgiran confrontaments de diferents postures d’autors que han servit per a
l’elaboració de la part teòrica; fet pel qual es realitzarà un apartat de discussions on s’exposaran
aquestes. Per últim, és important també replegar les conclusions sorgides de la realització de
tot aquest Treball de Fi de Grau (TFG). És per això que, abans de l’exposició de les referències
emprades per a l’elaboració d’aquest, s’exposaran les pròpies conclusions derivades de tot el
procés, on s’inclouran diferents línies d’investigació futures, entre d’altres.

2. OBJECTIUS DEL TFG.
El present TFG segueix tota una sèrie d’objectius marcats amb anterioritat, els quals han
de guiar el seu desenvolupament. D’aquesta manera, els objectius que ens guien són els
següents:
•

Descriure el marc teòric en relació a la importància de les TIC i la seva relació amb
les ciències socials.

•

Analitzar el paper de les TIC a la legislació vigent i l’evolució d’aquestes en les
diferents lleis educatives.
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•

Conèixer el concepte de geolocalització, les seves característiques i el seu
funcionament.

•

Aproximar-nos a una de les dinàmiques dins la geolocalització (el Geocaching) per tal
d’analitzar-la per observar si té possibilitats d’implementar-se a nivell educatiu.

•

Estudiar l’actualitat en relació a les experiències educatives relacionades amb l’ús de
la geolocalització a l’àrea de ciències socials de l’etapa d’educció primària
principalment.

•

Dissenyar un recurs digital basat en l’ús de la geolocalització que permeti el
coneixement de l’entorn rural i urbà de l’illa d’Eivissa.

•

Crear activitats que recolzin aquesta eina i permetin als alumnes conèixer més sobre
la geografia, història i cultura de l’illa.

•

Exposar, partint de tota la informació analitzada i les eines elaborades per l’ocasió, les
discussions i conclusions proposades; així com futures línies de treball.

3. METODOLOGIA EMPRADA.
El desenvolupament del present TFG ha seguit tota una sèrie de passos que, en la seva
totalitat, conformen la metodologia desenvolupada.
La primera tasca que vàrem realitzar va ser cercar els temes o assignatures d’interès
desenvolupades al llarg del Grau d’Educació Primària. En tenir un llistat d’aquests, es va
procedir a analitzar cadascun d’aquests per veure les possibles vies de desenvolupament;
descartant aquells més complexos i els que menys motivació ens despertaven. Una vegada fitat
aquest llistat, es va reflexionar sobre les possibles propostes, seleccionant la més interessant per
exposar-la a la tutora del TFG.
Una vegada acceptada la proposta per part de la tutora, el següent pas era elaborar un
índex amb els punts que havien d’estructurar el present treball; tenint en compte que volíem
dissenyar una sèrie de recursos digitals. Per aquest fet, l’estructura es podia dividir, a grans
trets, en una part més teòrica amb totes les aportacions de diversos autors en relació a la temàtica
així com experiències que ens podien inspirar i que varen ser trobades al llarg de la investigació;
i una segona part que replega la part pràctica proposada. A més a més, la part final del treball
es dedicaria a relacionar la teoria amb la pràctica i extreure les conclusions sorgides arran del
desenvolupament de tots i cadascun dels punts proposats.
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En tenir l’índex a punt, era hora de començar a cercar la informació. Per tal d’elaborar
un treball bo i formal, amb la informació més corroborada i elaborada per professionals, vaig
realitzar tota una recerca d’articles, tesis o TFG a diferents cercadors emprant tota una sèrie de
paraules clau pròpies de la temàtica com podrien ser “geolocalització”, “TIC”, entre d’altres.
Tal vegada va ser la part més aclaparadora, ja que suposa llegir molts d’articles per cercar tota
aquella informació que pogués ajudar-nos amb l’elaboració del nostre marc teòric que englobés
tots els aspectes que volíem desenvolupar; procés on molts d’articles que en un principi varen
ser acceptats, van ser rebutjats una vegada els vàrem llegir i analitzar.
Pel que fa a aquells articles o treballs que sí replegaven aportacions d’autors ideals a la
nostra causa, vàrem elaborar un guió d’aquells aspectes o temes a desenvolupar per tal de
començar a redactar el cos principal del nostre marc teòric. En aquest procés, totes les idees
varen ser replegades, intentant unir-les o contrastar-les entre elles; sense oblidar-nos de realitzar
la nostra aportació personal. Al mateix temps que es desenvolupava aquest marc teòric,
pensàvem i investigàvem una mica en la part pràctica, sobretot pel que fa a l’aplicació que
volíem emprar. Aquesta relació entre teoria i pràctica va ser significativa, ja que li dona valor
a tota la part teòrica construïda fins aleshores.
Una vegada finalitzada la part teòrica, era hora d’abordar de manera directa la part
pràctica. Si bé varen sorgir diversos entrebancs – els quals s’explicaran a l’apartat de
conclusions – gràcies al suport i la direcció de la tutora vàrem poder cercar una solució del tot
positiva per tal d’evitar replantejar tota la feina realitzada fins aquest punt. D’aquesta manera,
i una vegada reubicats, els esforços es varen encaminar cap al disseny de diverses rutes amb
l’eina Google Maps amb diverses aturades, les quals contemplen una sèrie d’activitats pensades
per l’ocasió. Per tal de poder replegar en un mateix lloc el contingut resultant de la realització
de les activitats per part dels alumnes, es va crear una plana web a la qual ells podran accedir
clicant l’enllaç que trobaran a la descripció de cada aturada.
En aquestes alçades, ja érem conscients que difícilment podríem portar a la pràctica la
nostra eina, fet pel qual li hem intentat donar un valor més qualitatiu, on recalquem els
continguts i valors que poden assolir els alumnes amb la seva participació. Així i tot, la nostra
dedicació s’ha centrat en elaborar una eina que nosaltres mateixos podríem posar a la pràctica
en un futur immediat.
Per últim, però no per això menys important, hem comparat la teoria plasmada amb el
resultat que hem obtingut amb l’elaboració de la part pràctica per tal de crear una discussió on
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donem sentit als resultats obtinguts amb la nostra feina de manera fonamentada, on hem fet una
revisió de les aportacions dels autors. Per concloure, hem reflexionat sobre les principals
conclusions que hem obtingut amb la realització d’aquest projecte, on destaca la possibilitat
d’implementar l’eina per tal d’avaluar-la i realitzar millores.

4. MARC TEÒRIC.
4.1. La importància de les Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC).
L’ésser humà ha viscut diferents etapes durant el seu pas pel món, les quals han estat
marcades per determinats descobriments o situacions que transformaren la societat del moment
i, fins i tot, van donar nom a l’etapa i/o societat concretes. Per exemple, podem parlar de l’Edat
de pedra, l’Edat dels metalls o la Revolució Industrial. Des de fa ja quasi 30 anys, ens trobem
endinsats en una època que està marcada per l’aparició, el potent desenvolupament i arrelament
de les TIC en el dia a dia de la nostra societat; fet que fa que se li conegui com a Societat de la
informació.
Formar part de la societat de la informació suposa ampliar i desenvolupar coneixements,
valors i tècniques amb la transmissió d’informacions, tal com indica Barroso (2013). Altres
autors com Aguilera, Aguilera i Peña (2011) destaquen alguns dels reptes que se’ls hi presenta
als membres d’aquesta nova societat, com podria ser la necessitat de formar-se contínuament
per superar els requeriments de la vida professional, aprendre uns criteris de recerca i selecció
d’informació o la necessitat de verificar la veracitat i actualitat d’aquesta.
Per a que tots aquests aspectes puguin ser assolits, l’ús de les TIC resulta imprescindible,
davant la gran quantitat d’informació i fonts a la que podem accedir via online gràcies a la
potenciació de tecnologies d'emmagatzemament, processament i transmissió d’informació en
les darreres dècades. Barroso (2013) anomena “entorn digital” (p. 64) a aquest espai virtual on
tothom que tingui accés a les TIC pot consultar aquesta il·limitada quantitat d’informació d’una
manera immediata.
El fet que la nostra societat estigui digitalitzada es tradueix en una necessitat d’adequar
la formació dels infants; que, recordem, seran els futurs membres d’una nova societat. Aquesta
situació ha motivat nombrosos estudis, generat esforços i destinat pressupostos a dotar les aules
amb aquesta tecnologia. Autors com Aguilera et al. (2011) indiquen que l’educació en TIC s’ha
de considerar des del punt del seu coneixement i des del seu ús. El primer punt fa referència a
11

allò esmentat als anteriors paràgrafs, és a dir, a la convivència de les tecnologies en les nostres
vides. O, en paraules dels autors, “tenir un mínim de cultura informàtica per tal d’entendre el
món actual” (p. 2). Pel que fa al segon punt, els autors indiquen que les TIC s’han d’emprar ja
que faciliten l’aprenentatge de matèries i habilitats, aplicant tècniques adequades. Així, l’ús de
la informàtica i de les TIC s’han d’aprofitar “para crear situaciones de aprendizaje y enseñanza
nuevas, [...] aplicando metodologías en beneficio de una educación de mayor calidad” (Aguilera
et al., 2011, p. 8). Altre autor com Vázquez-Cano (2012, p. 321, citat a Fombona i VázquezCano, 2017) coincideix amb els autors anteriors a l’hora de considerar els canvis que han
produït les TIC a l’educació i la necessitat d'introduir-les en la seva pràctica docent. Però no
ens hem d’oblidar del fet que tenir accés a una quantitat il·limitada d’informació no es tradueix
automàticament en coneixement en els infants, motiu pel qual s’ha de fomentar l’autonomia
necessària per tal de que els alumnes puguin transformar aquesta informació en coneixement,
tal i com remarquen Fombona i Vázquez-Cano (2017, p. 321).
Amb tot això esmentat fins ara, queda ben clar la importància d’incorporar aquesta
tecnologia a l’àmbit educatiu per tal d’oferir les eines i estratègies necessàries per tal de que els
alumnes puguin desenvolupar-se de manera eficaç a la vida quotidiana. Tal és aquesta
importància que molts països obtén per donar un paper i espai a les TIC dins les seves lleis
educatives.

4.2. Recorregut de les TIC a les lleis educatives espanyoles.
El sistema educatiu espanyol està marcat per la llei educativa vigent en cada moment
concret. Així doncs, en aquest moment tenim la Llei Orgànica per la millora de la Qualitat
Educativa (LOMQE), la qual es va aprovar el 9 de desembre de 2013; que, a la vegada, modificà
la llei educativa anterior, la Llei Orgànica d’Educació (LOE).
La LOMQE ja contempla en diferents dels seus apartats les Tecnologies de la
Informació i Comunicació (TIC). Però, no és fins a la LOE (2006) quan aquestes TIC
aconsegueixen la seva presència dins la llei per tal de garantir l’accés dels estudiants a aquestes
tecnologies. Concretament, a l’article 17 “Objetivos de la educación primaria” trobem dos
objectius que suposen la introducció d’aquestes tecnologies dins la llei. El primer d’ells fa
referència a l’ús de les TIC per l’aprenentatge i, l’altre, remarca l’ús de diferents representacions
per tal d’iniciar-se en la construcció de propostes visuals i audiovisuals.
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És més, arran de la difusió del projecte DeSeCo (Definició i Selecció de Competències)
de l’OCDE (Organització per la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics) a l’any 2003, la
Unió Europea començà a establir les competències referents als currículums escolars dels països
membres (Mateo, 2010). Així, la nostra llei anterior ja es contemplava les TIC com una de les
vuit competències bàsiques a assolir a l’ensenyança obligatòria. Segons la LOE, el tractament
de la informació consisteix en: “disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y
comunicar información, y para transformarla en conocimiento”. I, pel que fa a la competència
digital, aquesta indica que:
Comporta hacer uso habitual de los recursos tecnológicos disponibles para resolver problemas reales
de modo eficiente. Al mismo tiempo, posibilita evaluar y seleccionar nuevas fuentes de información
e innovaciones tecnológicas a medida que van apareciendo, en función de su utilidad para acometer
tareas u objetivos específicos.

Ja a la LOMQE, se li dedica tot el preàmbul XI (p. 97865) a les TIC. En aquest, es
remarca la importància de la seva presència a les aules per tal de transformar l'educació i cercar
així una educació personalitzada, accessible i adaptada a les necessitats personals, podent ser
de reforç tant pels casos de baix rendiment com per aquells que vulguin ampliar els
coneixements, sense deixar de banda la formació del professorat. Així, les TIC es veuen com a
element fonamental del canvi metodològic que pretén cercar la millora de la qualitat educativa.

4.3. Les Ciències Socials i les TIC.
Al punt anterior hem observat com les nostres lleis educatives integren les TIC com a
competència clau a desenvolupar al llarg de l’etapa d’Educació Primària; fet que les situa com
un dels eixos principals en els quals s’ha de recolzar el procés d’ensenyament-aprenentatge. Per
tant, la incorporació de les TIC suposa un canvi important en aquest procés on no només són
els alumnes qui aprenen, sinó que els mestres també ho fan; a la vegada que ambdós viuen un
canvi en els seus rols. Nombrosos han estat els estudis que al llarg de la darrera dècada han
defensat aquesta incorporació; podent destacar en aquest cas l’opinió d’Acosta (2010, p. 101
citat per Miralles, Gómez i Arias, 2013) en relació a que la història es troba en desavantatge
respecte a les ciències experimentals pel fet que és impossible reproduir fets històrics. Gràcies
a la incorporació de les TIC a les ciències socials, aquesta àrea podrà beneficiar-se de les
possibilitats que brinden aquestes.
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Però la incorporació de les TIC no només ha afectat a l'apartat d'història, sinó que també
ha suposat un canvi en la branca de la geografia a causa de la seva pròpia naturalesa, tal com
apunta Capel (2010). Actualment estem vivint un moment de canvi social molt significatiu, per
la qual cosa la geografia (ciència que s'encarrega, entre d’altres, de l'estudi de fets relacionats
amb l'ésser humà) ha de contribuir a la formació de futurs membres de la societat que siguin
crítics “tanto con la realidad que los rodea como con la realidad virtual” (Peinado i Rueda, 2013,
p. 115). Així, i amb l'ajuda d'Internet i les TIC, podem accedir a nova informació sobre el
planeta o a noves eines, sistemes o aplicacions (com el sistema de posicionament global o GPS,
per exemple) que permeten estudiar la Terra i els diversos fenòmens que hi tenen origen en ella
i mostrar-ho als alumnes d’una manera menys abstracta, més lúdica i més significativa.
Com totes les àrees del currículum educatiu, les ciències socials són un àrea transversal
i interdisciplinària, que permet als alumnes desenvolupar totes les competències clau. Per tal de
constatar aquest fet, Trigueros, Gómez i Berruezo (2008) afirmen que:
[...] engloba distintos ámbitos del saber, respeta la coherencia de cada uno de ellos, atiende a sus
procesos específicos de aprendizaje y orienta los distintos saberes hacia un propósito coincidente:
contribuir a una mejor comprensión y explicación del conjunto de aspectos y dimensiones que
constituyen el entorno humano (p. 657-658).

Que les ciències socials englobin diversos àmbits de coneixement dona com a resultat
un àrea amb molta càrrega de continguts, els quals mai podrien ser arreplegats en un llibre o
enciclopèdia. Aquí és on entren en joc les TIC, les quals donen l’oportunitat d’accés a una gran
quantitat d’informació que es pot presentar en diferents formats, codis i llenguatges. Accedir a
aquesta informació requereix de “procediments diferents per a la seva comprensió” (Trigueros
et al., 2008, p. 658), els quals permetran desenvolupar el tractament de la informació en els
infants. I, pel que fa a l’assoliment de la competència digital, l’ús de les TIC a l’àrea permetrà
dotar als alumnes d’estratègies d’accés, de filtratge i d’esperit crític front a aquesta informació;
tal i com indica el Currículum de ciències socials de la nostra comunitat autònoma al apartat
Contribució de l’àrea al desenvolupament de les competències (p. 7). Però les TIC no només
tenen efecte en aquest punt, sinó que també tenen el seu paper en altres com la competència
social i cívica. Que una persona sigui competent en valors cívics és, segons Selwyn (2004, p.
102, citat a Miralles et al., 2013), “cuando es capaz de conocer, hacer y tener una actitud en un
contexto determinado de actuación en los planos político, social y económico”. És per això que
un ús i gestió adequats de la informació que proporcionen les TIC permetrà als alumnes, no
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només assolir aquestes habilitats socials, sinó també “exercir una ciutadania activa,
participativa i crítica”, tal com indiquen Miralles et al. (2013, p. 102).
En consonància amb el que s’ha esmentat a l’anterior paràgraf, Miralles et al. (2013)
ens facilita algunes de les principals avantatges que les TIC poden aportar a l’ensenyança de
les ciències socials, podent destacar l’aprenentatge autoregulat i significatiu, la col·laboració
alumne-alumne i docent-alumne i un ensenyament més individualitzat. I, per tot allò exposat
anteriorment, autors com Hernández i Rivero (2011, p. 101-102, citats a Miralles et al., 2013)
defensen la necessitat d’aprofitar els recursos i eines que proporcionen les TIC per tal de
potenciar l’ensenyament de la geografia i la història.

4.4. La geolocalització. Conceptes clau.
En els darrers anys, molts estudis i autors han augurat un increment considerable tant de
l’ús com de la integració de dispositius i aplicacions a l’àmbit educatiu que les TIC posen a
disposició d’aquest (Reig, 2012, 2013; Reig i Vílchez, 2013, p. 2 citat per Leiva i Moreno,
2015). Un projecte d’investigació molt interessant és l’Horizon Report (de New Media
Consortium i Educause), un projecte centrat en les tecnologies emergents amb impacte en
l’aprenentatge, ensenyament i investigació de diferents països (Leiva i Moreno, 2015). Aquest
projecte, a la seva novena edició (2011), ja destacava el Mobile Learning o M-Learning; i en
anàlisis posteriors (de 2012 a 2014) es mostrava com a tendència per ser els nous protagonistes
dins l’educació en els propers 2-3 anys, ja que “representan un recurso sin explotar para llegar
a los estudiantes y para cerrar la brecha entre el aprendizaje que ocurre en la escuela y el
aprendizaje que ocurre en el mundo” (Leiva i Moreno, 2015, p. 2).
El M-Learning és un aprenentatge basat en l’ús de dispositius mòbils sense fil, els quals
podem emprar per planificar entorns significatius d’aprenentatge. Tal i com manifesten Gros i
Forés (2013), és un concepte relativament recent (va ser introduït a l’àmbit pedagògic per Mike
Sharples al 2003) i que uneix els tres aspectes necessaris per l’aprenentatge com la implicació,
l’autenticitat i la ubiqüitat; fet pel qual la seva posada en pràctica ens permetrà plantejar noves
activitats que poden ajudar a connectar l’escola amb l’entorn més immediat alhora que
contribuïm a l’aprenentatge significatiu de l’alumnat. Tal és la importància dels dispositius
mòbils que, com apunten Fombona i Vázquez-Cano (2017), hi ha indicadors de caràcter
quantitatiu i qualitatiu. En referència als darrers, la tecnologia mòbil permet accedir a eines
interdisciplinars com les relacionades amb la geolocalització i amb la realitat augmentada, dos
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de les aplicacions amb molt potencial didàctic (Perry et al., 2008, p. 323, citat a Fombona i
Vázquez-Cano, 2017).
Centrant-nos en el cas de la geolocalització, és important conèixer en què consisteix.
Fombona i Vázquez-Cano (2017) ens defineixen la geolocalització com “la identificación de la
posición de un dispositivo móvil en el espacio real” (p. 323), pel qual s’empra el Sistema de
Posicionament Global (GPS) comunament. Gràcies a les TIC, hi ha tota una sèrie d’aplicacions
que permeten situar el dispositiu mòbil en un lloc geogràfic segons les coordenades i la ubicació
que pot ser consultada en una brúixola o en un mapa online com Google Maps. Altre autor com
De Castro (2012) defineix la geolocalització com la “forma de suponer dónde se encuentra un
objeto en el mundo y permite compartir información entre estudiantes y profesores” (p. 38). I,
coincidint molt amb el darrer autor, Gros i Forés (2013) afegeixen que aquesta tecnologia
“permite asociar contenidos digitales (imágenes, vídeos, audios, etc.) a una ubicación
geográfica física y esta pueda ser activada mediante un dispositivo móvil” (p. 43).
Diversos estudis (Martin-Ertzberger, 2013, p. 43, citat per Gros i Forés, 2013) mostren
que amb l’ús de la geolocalització i dels dispositius mòbils s’observa un augment de la
motivació i de la quantitat i de la qualitat dels treballs dels estudiants. A aquests beneficis, Gros
i Forés (2013) afegeixen algunes de les possibilitats que ofereix la geolocalització i les TIC,
com podria ser l’elaboració de mapes, comunicació entre alumnes i accedir a informació
propera a la posició. Per altres autors com Fombona i Vázquez-Cano (2017), la geolocalització
suposa una eina que obre un ventall de possibilitats relacionades amb les excursions. Destaca,
primerament, la possibilitat d’interactuar i observar el medi ambient, a més que es pot emprar
com a eina d’ajuda i per controlar la posició dels alumnes. A més a més, les TIC i la
geolocalització ens poden facilitar una previsualització del terreny on es desenvoluparà les
activitats i ens ajudarà a planificar aquestes.
Per últim, però no per això menys important, hem de parlar del concepte Geocaching,
el qual fusiona la geolocalització i l’ús de dispositius mòbils.
El Geocaching és el concepte que s’empra per referir-se al tradicional joc de la recerca
del tresor, però amb l’ús de les noves tecnologies. Per tant, es tracta d’una caça del tresor d’alta
tecnologia en la qual participen aventurers de tot el món que van equipats amb dispositius de
GPS i que tenen per objectiu trobar diferents contenidors amagats (anomenats geocaches o
caches) i compartir la seva experiència a la Internet (Groundspeak, 2010, citat per Zecha, 2012,
p. 179). Altre objectiu que aporta aquesta pràctica és la de guiar als participants a llocs atractius
16

per cercar geocaches seguint unes coordenades i pistes publicades a la xarxa alhora que
realitzen activitat física, tal com apuntes certs autors (Gründel, 2009; Burt Lo, 2010 i Telaar,
2007, citats per Zecha, 2012, p. 179).
El naixement d’aquest concepte està molt lligat a l’evolució de la història del GPS, tal i
com remarca Gutmann (2010). El sistema GPS es va desenvolupar a la dècada dels anys 60 pel
Departament de Defensa dels Estats Units d’Amèrica, amb caràcter merament militar. Al 1996,
el president Bill Clinton va alliberar el seu ús als civils, fet que va motivar una ràpida expansió
del seu ús i dels dispositius; a la vegada que el Departament de Defensa es mostrava amoïnat
per l’ús que poguessin fer els enemics d’aquesta tecnologia. És per això que van introduir una
limitació en el GPS coneguda com Selective Availability (Disponibilitat Selectiva) per tal de
donar un marge d’error intencional en la posició de zones habitades, tot i que sí es podia
localitzar la posició exacta d’un dispositiu o un cotxe. Aquesta limitació va ser suprimida l’any
2000 i, des de llavors, és possible localitzar la ubicació quasi exacta de qualsevol objecte amb
un marge d’error mínim.
És en aquest moment quan neix el Geocaching, quan Dave Ulmer va amagar la primera
partida1 (nom inicial) el 3 de maig i, posteriorment, va publicar les coordenades al fòrum
Usenet2. Dies més tard, dos lectors van cercar-lo i compartir l’experiència a la Internet;
experiència que va motivar a altres lectors a amagar i trobar contenidors. Un mes més tard,
Mike Teague (el primer en trobar la partida de Dave) va començar a documentar a la seva plana
web personal totes les publicacions de coordenades, que es va conèixer com GPS Stash Hunt
(La caça de la partida amb GPS). Per tal de modificar el nom original per les seves connotacions
negatives, va aparèixer el nom Geocaching, aportat per Matt Stum el 30 de maig a la plana
anteriorment citada. Aquesta paraula unia el prefix Geo (de Terra) per referenciar la naturalesa
on es porta a la pràctica l’activitat i el seu ús en apartats com la geografia. Caching provenia de
Cache, paraula francesa inventada el 1797 per referir-se a un amagatall secret per
emmagatzemar articles; però també feia referència a Memory cache, l’emmagatzematge que els
ordinadors empren per recuperar ràpidament informació que s’utilitza amb freqüència. Mesos
més tard, al setembre del 2000, va néixer la plana web pionera Geocaching.com de la mà de
Jeremy Irish, un desenvolupador web successor de Mike Teague (Geocaching, s.d.).

1

Partida entès com a càrrega o mercaderia.
Sistema global de discussió a la Internet creada per Tom Truscott i Jim Ellis en 1979. https://sci.geo.satellitenav.narkive.com/ Les coordenades van ser les següents: 45°17.460′N 122°24.800′W
2
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Per tant, una vegada hem navegat pels passos del naixement del Geocaching, podem
observar que és una activitat que engloba Terra, amagatall i tecnologia.
Per practicar el Geocaching, tal i com apunten Pérez i Pérez (2012), hem de descarregar
les coordenades de la zona seleccionada des de qualsevol plana web especialitzada. Una vegada
introduïdes al GPS les coordenades, es pot iniciar la recerca del geocache, sempre amb l’ajuda
d’un plànol i una brúixola per tal de tenir presents els accidents geogràfics de la zona com els
rius, muntanyes o penya-segats. Quan trobem el geocache hem de signar el registre de visita
(llibreta), podent també deixar qualque objecte. Una vegada finalitzada la recerca, tenim la
possibilitat de compartir l’experiència als fòrums de les pàgines web.
A continuació, es presenta una taula per mostrar els tipus de geocaches que hi ha en
aquesta dinàmica.
Taula 1: Tipus de geocaches.
Tipus de geocache

Definició

Tradicional

Contenidor clàssic, amb una llibreta per recollir les visites. Les
coordenades han d’estar publicades a la Internet.

Múltiple

S’han de trobar diferents punts físics (contenidors) o virtuals (contestar
preguntes sobre els voltants) per aconseguir diverses pistes que ens
portaran al geocache.

Enigma

S’han de resoldre diversos enigmes per obtenir les cordades exactes del
cache.

Virtual

Consisteix trobar un paisatge característic, el qual és el cache en sí
mateix. Ja no s’empra.

Terra

Per obtenir el cache, s’ha de respondre una sèrie de preguntes
relacionades amb ciències o geografia. La resposta ve immersa dins la
informació que el punt facilita.

Esdeveniments

Trobada on diversos geocachers competeixen per trobar el cache en el
menor temps possible.

Color

Nota: adaptat de Pérez i Pérez (2012) i Hödl i Pröbstl-Haider (2017)

Els diferents tipus de geocaches també els podem trobar amb major o menor grau de
dificultat. Seguidament, mostrem una graella amb les diferents puntuacions.
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Taula 2: Dificultat dels geocaches.
Puntuació
1
1.5
2
2.5
3

Dificultat
Fàcil, requereix uns minuts.
Fàcil, requereix de 10 a 15 minuts.
Relativament fàcil, porta una mitja hora.
Un repte bàsic.
Una recerca desafiant.

Terreny
Fàcil, terrenys plans i pavimentats, accessibles amb
cadira de rodes. Distàncies no superiors a 1 Km.
Terrenys plans però no necessàriament accessibles
amb cadira de rodes. Distàncies no superiors a 1 Km.
Elevació plana per senderes definides i distàncies no
superiors a 3 Km.
Petits canvis en l’elevació.
Terreny variat amb canvis d’elevació significatius.
Distàncies superiors a 3 Km.
Terreny molt variat, exigent i caminada estesa.

Dificultat considerable, suposa un repte
mental.
Difícil, requereix de coneixements Esgotador a nivell físic, inclou canvis significatius
4
especials, preparació avançada o diversos de distàncies, elevacions importants i, fins i tot,
trajectes.
trams de natació.
Molt
difícil,
ja
que
requereix Terreny extremadament exigent físicament i
4.5
coneixements i habilitats especials.
potencialment perillós.
Extrema, amb reptes mentals importants Requereix equipament especialitzat com, per
5
els quals requereixen habilitats especials exemple, equipament d’escalada.
per solucionar, trobar o obrir geocaches.
Nota: Adaptat de Groundspeak (s.d., citat per Hödl i Pröbstl-Haider, 2017).
3.5

És interesant remarcar en aquest punt a García i Quintana (2005, citat per Pérez i Pérez,
2012, p. 157), que ens faciliten les bondats pedagògiques de les activitats en el mitjà natural de
les quals podem treure benefici amb el Geocaching. La primera d’elles seria la socialització, ja
que aquesta activitat requereix de grups heterogenis i de la comunicació entre els membres per
assolir les probes. Altres característiques serien la gran adaptabilitat que té al context escolar,
la qual es recolza en la seva interdisciplinarietat. Així, a la vegada que es pot variar els nivells
de dificultat, l’activitat es relaciona amb l’activitat física, el coneixement i respecte cap a
l’entorn natural i qualsevol de les àrees educatives que vulguem, sempre i quan li donem
l’enfocament idoni. De manera paral·lela, la realització d’aquesta dinàmica on els alumnes són
els protagonistes actius, afavoreix la seva autonomia personal. Per últim, l’ús de les TIC que es
requereix per realitzar el Geocaching permetrà als alumnes emprar la Internet, GPS i dispositius
mòbils; fomentant així un ús responsable d’aquestes tecnologies.
Per tant, i un cop exposat les pinzellades dels autors, podem dir que la geolocalització i
el Geocaching permeten crear entorns d’aprenentatge motivadors i significatius. Per aquest fet,
es compleix amb The 4Ps of Engaging Activities (Paul Hamlyn Foundation, 2012, p. 44, citat
per Gros i Forés, 2013); que engloba els elements que ha de tenir qualsevol activitat ha de tenir
per implicar als alumnes en ella:
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● Placed (ubicada): física o virtualment a un món que l’alumne reconeix.
● Purposeful (amb sentit): es percep com significativa.
● Passionled (motivadora): capta l’atenció de l’alumnat i del professorat, augmentant
la implicació.
● Pervasive (persistent): fomenta un aprenentatge fora del temps i dels espais
educatius.

Així, amb tot el que hem vist als darrers paràgrafs, és important recuperar l’afirmació
de Fombona i Vázquez-Cano (2017), qui remarquen que la geolocalització té un “elevado poder
combinado con la Realidad Aumentada, ja que vincula en tiempo real imágenes de un lugar con
metadatos asociados y almacenados previamente” (p. 323); que ens permetran dissenyar i posar
en pràctica sortides didàctiques que permetin als alumnes accedir d’una manera lúdica i
significativa a la història, geografia i/o cultura del seu entorn més proper: Eivissa.

5. ESTAT DE LA QÜESTIÓ.
La recerca desenvolupada s’ha centrat en trobar informació relacionada amb les
Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC) per tal d'emmarcar i fomentar aquesta i
poder arribar així als productes resultants d’elles, com podrien ser les aplicacions i/o
dinàmiques que es poden aprofitar dins l’àmbit educatiu.
Primer de tot, i una vegada establert el tema principal que guiarà el nostre treball, hem
determinat quins serien els nostres conceptes clau; els quals ens ajudaran a centrar la
informació. Així, hem seleccionat “TIC”, “Primària”, “geolocalització”, “Ciències socials” i
“Geocaching”; així com les mateixes paraules però en diferents idiomes (castellà i anglès).
El següent pas ha estat realitzar la recerca d’aquests conceptes en diferents cercadors.
Partim del més proper a nosaltres, com és el servei de biblioteca i documentació de la
Universitat de les Illes Balears. A nivell nacional, hem emprat Dialnet, un portal bibliogràfic
centrat en ciències humanes, jurídiques i socials de la literatura hispana; i REDINED (Red de
Información Educativa), una xarxa d’informació educativa que replega registres bibliogràfics i
documents de text d’investigacions, innovacions i recursos educatius d’Espanya. Per últim, ja
a nivell internacional, hem emprat el DOAJ (Directory of Open Access Journals).
Els resultats obtinguts als diferents cercadors han tingut que ser sotmesos a un filtratge
per poder estrènyer el cèrcol a aquella informació que més ens interessa. És per això que hem
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aplicat els filtres per obtenir resultats relacionats amb l’educació. D’igual manera, hem filtrat
els resultats per obtenir només articles, tesis i treballs de final de grau amb text complet.
A banda d’aquesta recerca en cercadors de caràcter científic, hem realitzat recerques al
motor de recerca principal de Google per tal d’arribar a aquelles experiències educatives
desenvolupades per mestres d’educació i que només les hagin publicades als blocs personals,
de classe o de centre.
Una vegada replegada tota la informació, el nostre següent pas ha estat analitzar tota
aquesta informació per tal d’extreure idees, característiques o afirmacions aportades pels autors
que donessin suport al nostre treball; a la vegada que analitzàvem aquelles experiències basades
en l’ús de la geolocalització i Geocaching a l’àrea de ciències socials, concretament en aquelles
de l’etapa d’Educació Primària.
No obstant això, aquesta recerca no ha donat els resultats que esperàvem en un principi.
A nivell teòric, a l’hora de fitar la informació cap a l’eix principal com és el Geocaching, els
resultats han estat escassos. La mateixa situació ha ocorregut a la part d’experiències, on hem
trobat diferències en els diferents nivells educatius. La nostra recerca s’ha centrat en aquelles
experiències centrades en ciències socials a l’etapa d’Educació Primària, una de les etapes on
menys experiències hem trobat. La majoria d’elles tenen com a característiques principals que
són portades a la pràctica a estudis superiors a l’Educació Primària (estudis de Grau en Educació
principalment) o estan enfocades molt concretament per l’àrea d’Educació Física i/o Educació
ambiental. Aquesta situació ja l’esmentaven Gros i Forés (2013), qui comentaven que són
escasses les experiències de geolocalització i ús del M-Learning als centres. Tot i així, hem
pogut accedir a diverses experiències que, d’una manera o altra, es relacionen amb la nostra
proposta. A continuació exposem aquestes, on farem major incís en les del nostre àmbit,
l’Educació Primària.

5.1. Educació Infantil.
Gràcies a l’aportació de Leiva i Moreno (2015), podem destacar les següents
experiències:
•

Valdespartera es Cultura: Experiència que consisteix en crear un mapa interactiu
multimèdia amb finalitats turístiques emprant l’eina Google Maps. Replega una ruta
cultural

amb

les

principals

escultures

del

barri.

Es

pot

consultar

a

http://valdesparteraescultura.blogspot.com.es/p/creamos-nuestro-mapainteractivo.html
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•

Jugamos con la Realidad Aumentada: Posada en pràctica també a Valdespartera, es va
utilitzar la galeria de models tridimensionals de SketchUp per obtenir un model en 3D
de l’escultura més important del barri. Una vegada fet això, varen emprar l’aplicació
online Bakia per crear un entorn de RA i poder així observar el monument des de
diferents perspectives i posicions. Els resultats estan replegats al següent enllaç:
http://valdesparteraescultura.blogspot.com.es/p/jugamos-con-la-realidadaumentada.html

•

Villalba en tu mano: Experiència de RA geolocalitzada desenvolupada al CEIP Antonio
Machado. Consisteix en un projecte de M-Learning on els alumnes, amb l’aplicació
EspiRA, pogueren observar la flora i fauna de la zona, geolocalitzar una ruta i escoltar
l’himne

del

municipi.

Enllaç

per

més

informació:

http://olmedarein7.wixsite.com/collado-villalba/realidad-aumentada

5.2. Educació Primària.
En aquest apartat, parlarem de les experiències més significatives trobades a l’etapa
educativa en la qual ens centrem. Així, tal i com ens faciliten Leiva i Moreno (2015), podem
destacar les següents:
•

Projecte de QRcodificación de las calles de Rubí: Generació de codis QR que enllacen
amb els blogs que varen crear els alumnes dels diferents centres de Rubí, els quals
recullen informació dels carrers del municipi. Cada centre s’encarregava de cercar
textos, imatges o vídeos dels carrers del seu voltant per, a continuació, generar un codi
QR per cada blog i imprimir-ho en paper. Aquestes impressions les va rebre l'escola
d’arts per imprimir-les en metacrilat i l’ajuntament s’encarregà de col·locar-les als
diferents carrers, sota els cartells que indiquen el seu nom. L’objectiu és que els turistes,
amb qualsevol aplicació de lectura d’aquests codis, puguin accedir a aquesta informació.
L’enllaç del projecte és el següent: http://qrcodificacionvoc3.blogspot.com.es

•

La Península de la Magdalena: Experiència motivada pel projecte Apadrina un
monumento de la Consejería de Educación, Turismo y Deporte de Cantabria. Consistia
en l’ús de l’eina de RA Layar per crear una guia visual i ampliada d’un entorn
seleccionat pels alumnes. Una vegada seleccionats el monument i els objectius, els
alumnes van seleccionar 15 espais significatius a investigar i poder així crear una guia
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de visites. Per a tal proposta, varen crear una plana web amb versió per dispositius
mòbils, una capa de RA i un llibre de lectura augmentada. Així, es van geolocalitzar i
documentar cadascun dels diferents espais i, gràcies a un lector de QR, es podia accedir
a la informació. Tota la tasca d’elaboració d’aquesta experiència era recollida i
organitzada amb l’ús de les aplicacions de Google com Google Drive i Google
Calendar.

El

desenvolupament

del

projecte

pot

ser

consultat

a

http://www.rauldiego.es/la-peninsula-de-la-magdalena-guia-visual-y-ampliada/
A més a més, també podem destacar l’experiència que recull Molina (2018) per
fomentar el patrimoni històric, contingut que es troba endinsat en el currículum de les ciències
socials. El projecte, que es va desenvolupar al tercer cicle (de 4t a 6è), consistia en l’elaboració
d’un conjunt d’activitats centrades en l’Edat Antiga del patrimoni de Còrdova; les quals
quedarien replegades en un blog per al seu ús didàctic a l’aula. Tal i com ens indica l’autora, la
metodologia emprada va ser constructivista, on els alumnes obtenien les seves pròpies
conclusions a mesura que portaven a la pràctica les tasques; com podien ser petites
investigacions de camp, presentacions en Power Point, etc.
Les activitats s’iniciaven amb una lectura per tal d’introduir la cultura i monuments
hispànics romans. També hi havia la projecció d’un vídeo per tal de desenvolupar els continguts
relacionats amb la conquesta d’Hispània per, posteriorment, contestar tota una sèrie de
preguntes relacionades amb la temàtica. Per últim, es realitzava un itinerari per els espais de la
ciutat amb influència romana; on els alumnes estaven dividits en grups de 4 i cadascun
s’encarregava de cercar informació sobre un tema i/o punt determinat per explicar-la a la resta
de companys. Una vegada finalitzades aquestes activitats, se’ls hi va proposar als mateixos
grups realitzar un vídeo per recollir l’experiència. És important remarcar també que, amb el
desenvolupament de les activitats, es va fomentar la lectura.
El resultat de l’ús de les TIC va ser important. Per una banda, l’ús del blog d’aula va
significar una plataforma on podia quedar recollida tota la informació que els alumnes cercaven
a la Internet i així la resta de companys poguessin consultar-la. Aquesta informació els hi va
ser útil després per geolocalitzar cadascuna dels punts d’interès i crear així l’itinerari amb
Google Maps.
Altra experiència a la qual hem pogut accedir mitjançant la recerca en diferents blogs
està relacionada amb el medi ambient. Tal i com ens facilita Educación 3.0 (2018), aquesta
experiència la va realitzar alumnes de 3r de primària del C.P. Luis Ezeiza de Gipuzkoa. En ella,
s’ha creat un recorregut pel riu de la localitat, geolocalitzant amb Eduloc els punts més
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interessants de l’ecosistema i afegint una sèrie de preguntes relacionades amb l’entorn i la seva
biodiversitat. El mapa amb el recorregut pot ser consultat en el següent enllaç:
http://www.eduloc.net/es/escenari/819/preview-iframe

5.3. Educació Secundària.
A l’etapa d’Educació Secundària, hauríem d’esmentar, a grans trets, dues experiències
relacionades amb la geolocalització. Aquestes, han estat analitzades de les aportacions de Grós
i Forés (2013).
La primera d’elles, anomenada Proyecto de orientación profesional, va ser
desenvolupada amb alumnes de 4t de la ESO d’una població propera a Barcelona. Al trobar-se
en un punt on l’etapa d’educació obligatòria estava per finalitzar, l’objectiu era orientar als
alumnes per tal d’elaborar una plana web i una ruta per geolocalitzar els centres que oferien
cursos de formació de grau mitjà a la ciutat. Per desenvolupar l’experiència, varen fer ús dels
telèfons mòbils i l’aplicació Google Drive.
La segona experiència es va desenvolupar a Madrid, sota el nom de Madrid, capital
europea de la cultura 2016 amb alumnes de 3r de la ESO d’un barri de la ciutat. L’experiència
volia emprar l’aprenentatge mòbil (M-Learning) i la geolocalització per desenvolupar un
projecte interdisciplinari de llengua castellana, ciències socials i tecnologia. Partint d’un
encàrrec fictici de l’Ajuntament, es va plantejar als alumnes l’elaboració d’una plana web per
recolzar la candidatura de Madrid a capital europea de la cultura realçant la riquesa artística i
literària de la ciutat, les seves instal·lacions esportives, transports, etc. Així, a banda de la
recerca d’informació, es van realitzar diverses sortides per realitzar fotografies i geolocalitzar
els diferents punts importants de la ciutat. Com a l’experiència anterior, els alumnes varen fer
ús de telèfons mòbils i ordinadors.

5.4. Educació Superior.
Per finalitzar amb l’apartat d’experiències, hauríem de fer menció especial a aquelles
que s’han desenvolupat a l’educació superior (Peinado i Rueda, 2013; Leiva i Moreno, 2015;
Moreno, 2016 i Chaparro, Felices i Martínez, 2018). Tot i que en aquesta etapa no volem
extendre’ns molt, s'exposaran les característiques essencials que ens interessen per a la
confecció del present document.
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La característica principal d’aquestes experiències és que s’han desenvolupat al territori
espanyol i en diferents graus relacionats amb l’educació (infantil, primària i social), davant la
vital necessitat de formar en les TIC als futurs mestres per aprofitar els beneficis que ens aporten
aquestes. Altra característica és que aquestes experiències han permès el desenvolupament de
diferents continguts de l’àrea de ciències socials, com podria ser geografia, cartografia, flora o
patrimoni cultural. I, per plasmar tot aquest contingut, es varen emprar aplicacions que ens
ofereixen les TIC; com podria ser la geolocalització, el geocaching o els codis QR.

5.5. Geocaching a Eivissa.
Una vegada analitzades les experiències que hem seleccionat durant la nostra recerca,
és important centrar-nos en el principal eix que regeix el nostre projecte com és el Geocaching.
Per això, hem realitzat una recerca d’aquesta experiència a l’entorn més proper a nosaltres, com
és el cas de l’illa d’Eivissa.
Els resultats d’aquesta recerca, a través de la plana oficial, ens han cridat l’atenció ja
que s’han trobat fins a 443 geocaches en totes les seves variants i emprant ambdues llengües
oficials (català i castellà) en el cercador. Cal dir, però, que aquests punts són independents i no
formen part d’un GeoTour; és a dir, no tenen cap relació entre ells per tal de donar a conèixer
una zona concreta de l’illa. A continuació, es presenta una imatge que replega la distribució
d’aquests geocaches.

Figura 1: Mapa de Geocaches a Eivissa. Extret d’OpenStreetMaps. Copyright Col·laboradors
d’OpenStreetMaps.
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Fent una anàlisi dels geocaches en relació a la seva ubicació, podem dir que aquests es
troben repartits per tota l’illa. No obstant això, s’observa major presència d’ells a la meitat sud
d’aquesta. D’igual forma, els geocaches els podem trobar tant a zones d’interior com a la costa,
tot i que destaca aquesta darrera. Pel que fa a zones d’especial interès, observem que hi ha
geocaches a llocs interessants de l’illa com poden ser el Parc Natural de Ses Salines, el recinte
emmurallat de Dalt Vila, el poblament fenici de Sa Caleta o la zona de Es Amunts, entre
d’altres.
Els geocaches que s’observen al mapa els podem replegar en la següent graella, sent
ordenats per criteris quantitatius:
Geocaches a Eivissa
Tipus
Tradicional
Multi
Enigma
Terra
Virtual

Quantitat
420
8
8
4
1

Taula 3: Tipus de geocaches a Eivissa. Font: Elaboració pròpia.

Les diferències entre els tipus de geocaches són abismals, destacant de manera molt
significant el de tipus tradicional. Aquesta situació coincideix amb les aportacions de Pérez i
Pérez (2012) i Hödl i Pröbstl-Haider (2017), que ja ens avançaven que aquest tipus de
geocaches són els més abundants.

6. PART PRÀCTICA.
6.1. Contextualització.
Tal i com hem vist a l’apartat del nostre marc teòric, hem viscut (i continuem fent-ho)
el gran desenvolupament que han mostrat les TIC. Tal magnitud ha tingut aquest
desenvolupament, que ha suposat que aquestes tecnologies s’hagin establert dins el nostre dia
a dia. Així, des de que les tecnologies varen ser imaginades fins que varen ser implementades
per primera vegada, no hem deixat de gaudir dels beneficis que ens proporcionaven i de treballar
en crear de noves per tal de millorar tasques, accions i ampliar les nostres fronteres (virtualment
parlant).
És important remarcar que, com passa amb moltes altres coses de la vida, el
desenvolupament i ús de les TIC comporta tota una sèrie d’avantatges i desavantatges. Sempre
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ens imaginem que tot és idíl·lic i utòpic, però això no és així. Per això hem de tenir sempre
present la importància d’educar en el bon ús d’aquestes tecnologies als alumnes, a la vegada
que no ens oblidem de la part d’innovació i formació tecnològica dels docents. D’aquesta
manera, podem portar una innovació a les aules que suposi un inici cap un aprenentatge
significatiu i que suposi, alhora, un canvi en els rols mestre-alumne; sent aquest darrer el
protagonista principal.
Per altra banda, vivim en una illa amb gran riquesa cultural, motivada per la gran i
desenvolupada indústria turística que té. Així, són moltes les persones de totes bandes del món
que venen a l’illa per trobar feina i poder establir la seva vida en família. Aquesta situació, tot
i que aporta oportunitats de relació interculturals, pot suposar una davallada en el coneixement
de la cultura i entorn més propers.
A més a més, la connexió o relació entre els continguts del currículum educatiu i el
temps per desenvolupar aquests no solen estar equilibrats, fet que suposa que molts de
coneixements que es poden potenciar amb la pràctica i fora de l’aula es vegin relegats al paper
i poc més.
Per aquests fets, i per l’interès que ens desperta els aspectes que estan íntimament
relacionats amb la història, cultura i geografia d’Eivissa, sorgeix la idea de desenvolupar aquest
projecte; per tal de treure el benefici a les TIC per poder transmetre als alumnes tota una sèrie
de coneixements que els guiaran a conèixer més l’illa, alhora que recorren els llocs més
emblemàtics que ens garantiran una activitat del tot lúdica i innovadora.
Es presenta, per tant, uns recursos digitals adreçats a alumnes d’educació primària
d’aquells centres que contin amb dispositius mòbils (tablets). Aquests recursos permetran als
alumnes accedir a tot un coneixement relacionat amb les ciències socials a través de l’activitat
física i a l’aire lliure, aprofitant així els beneficis de la interdisciplinarietat; a la vegada que
integrem les TIC en el procés d’ensenyament-aprenentatge. En el nostre cas, parlem d’una sèrie
de rutes al voltant de l’illa on els alumnes hauran de “geolocalitzar” amb els dispositius mòbils
una sèrie d’“amagatalls” (les aturades) que els permetrà accedir, directament o mitjançant la
resolució d’enigmes, a informació relacionada amb la història, geografia i cultura d’Eivissa.
Una vegada realitzades les activitats, hauran aconseguit el “tresor” que és, en sí mateix,
cadascun dels llocs que visiten.

27

6.2. Recerca.
6.2.1. Objectius de la recerca.
A banda de la motivació intrínseca cap a tot allò relacionat amb Eivissa, en el quadre
següent es presenten els objectius establerts per tal de guiar la nostra recerca.
Objectius de la recerca
•
•

Generals
Explorar el concepte de geolocalització
i les oportunitats que brinda.
Dissenyar diverses eines
basades en la geolocalització.

digitals

•
•
•

Específics
Aprofitar les possibilitats que ofereix la
geolocalització per fer un ús educatiu.
Elaborar diversos itineraris amb Google Maps
de zones d’interès cultural a Eivissa.
Crear una plana web per plasmar les
aportacions personals dels alumnes.

Taula 4: Objectius de la recerca. Font: Elaboració pròpia.

6.2.2. Metodologia.
La nostra investigació, a l’igual que totes, consta d’una metodologia la qual determina
la pròpia investigació que es porta a terme. Centrant-nos en el nostre cas, la metodologia que
s’ha desenvolupat ha estat la d’estudi de disseny o Design-Based Research (DBR).
Aquesta metodologia, tot i que va sorgir al camp de l'enginyeria i ciències aplicades, va
tenir una bona acceptació als anys 90 dins l’educació. Aquesta inclusió va ser propiciada gràcies
a les investigacions per millorar aspectes propis d’aquesta com són el disseny, desenvolupament
i avaluació per part de diSessa (1991), Brown (1992) o Collins (1992); tal i com ens indiquen
de Benito i Salinas (2016).
Així, tal i com ens expliquen Plomp i Nieveen (2010, citats per Valverde, 2016), aquest
tipus d’investigació s’encarrega de dissenyar, desenvolupar i avaluar intervencions educatives
per tal d’oferir solucions a problemes que sorgeixen a la pràctica educativa, alhora que tracta
d’aportar nous coneixements pedagògics amb aquestes intervencions.
És important, per tot el que hem esmentat fins ara, tenir en compte les característiques
que regeixen aquesta metodologia. Així, tal com apunta Valverde (2016), el DBR és
intervencionista perquè està enfocada a un context real; podent ser una intervenció a nivell
d’activitat d’aprenentatge o d’intervenció tecnològica (com és el nostre cas) entre d’altres. Per
altra banda, està orientada als processos, ja que cerca comprendre i millorar les intervencions
que puguin realitzar els docents. Per últim, i davant els passos a seguir, està orientada a la teoria.
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Així, hi ha una revisió de la teoria prèvia, un estudi de camp i una avaluació dels resultats o
prototips resultants; tot això enfocat a la creació de noves teories, tal com afirmen Plomp i
Nieveen (2010, citats per Valverde).
Valverde (2016) enumera les fases o estadis que Plomp i Nieveen varen extreure
d’aquest tipus de metodologia. Primerament, s’ha de realitzar una investigació preliminar, on
s’estudia i analitza el context i es construeix un marc teòric una vegada revisada la literatura
prèvia. A continuació seguiria la fase de prototip, on el producte resultant és objecte
d’avaluacions cícliques (o iteracions) per tal de portar a terme possibles millores. Per últim, ja
a la fase d’avaluació, es conclou si el producte o intervenció supera els entrebancs determinats
a l’inici de la investigació.
I, en trobar-nos immersos en el món educatiu, és necessari remarcar els aspectes allà on
aquesta aplicació fa incís. Com afirmen Van Den Akker (1999, citat per de Benito i Salinas,
2016, p. 46) aquests són el “currículum, mitjans i tecnologia, instrucció i aprenentatge i
didàctica i formació de professors”.
Desenvolupar un tipus de metodologia com la basada en el disseny permet realitzar
millores cada vegada que la proposta es porta a la pràctica. Així, la posada en pràctica del
projecte i l’ús de les eines proposades per part de docents amb els alumnes pot significar rebre
un feedback amb noves idees o aspectes a potenciar i millorar; aconseguint així que, a cada
cicle, el recurs sigui més potent. Tenint en compte això, hem de tenir present que aquest treball
serà la primera iteració del cicle, ja que es tracta d’una proposta teòrica i no serà posada en
pràctica.

6.3. Proposta didàctica.
La nostra proposta didàctica es presenta com una oportunitat d’enriquiment del procés
d’ensenyament-aprenentatge de les ciències socials, on l’ús de les tecnologies de la informació
i la comunicació durant les sortides didàctiques pels llocs més emblemàtics de la nostra illa
permetran als alumnes desenvolupar el paper de protagonistes en l’aprenentatge d’aspectes molt
lligats a la nostra cultura.
Tot això és possible gràcies a l’ús de la geolocalització i, concretament, en una activitat
molt vinculada a ella: el Geocaching. Recordem que aquestes es basen en la identificació de la
posició de llocs, imatges o informació entre d’altres a l’espai real emprant les coordenades i la
ubicació. Ambdós conceptes, avui dia, estan íntimament vinculats a les TIC i en podem fer un
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ús a la nostra vida quotidiana. És per això que és important – i interessant – aprofitar aquestes
eines i potenciar el seu ús, alhora que desenvolupem altres conceptes de manera interdisciplinar.
Aprofitant l’auge de dotació d’infraestructures TIC als centres escolars (tablets i/o altres
dispositius mòbils connectats a xarxes WI-FI amb router sense fils), el projecte es presenta com
un enriquiment de les sortides didàctiques on els alumnes hauran d’emprar aquests dispositius
mòbils per cercar els diferents llocs i resoldre les activitats proposades al llarg dels itineraris
mitjançant un mapa interactiu i una plana web de suport.

6.3.1. Objectius didàctics.
Els objectius didàctics que es pretenen potenciar i assolir amb la posada en pràctica
d’aquest projecte queden replegats a la següent graella.
OBJECTIUS DIDÀCTICS
Generals
• Descobrir les possibilitats que ens ofereixen
les TIC com a instrument per aprendre i
compartir coneixement.

Específics
• Emprar les TIC per compartir vivències i
crear productes audiovisuals relacionats amb
les sortides didàctiques.

• Conèixer el concepte de geolocalització i les
possibilitats d’aquest.

• Adquirir nous aprenentatges relacionats amb
l’entorn fent ús de les TIC i les aplicacions
de geolocalització.
• Emprar els dispositius mòbils per trobar i
accedir a informació de diversos llocs
d’interès del nostre entorn.

• Familiaritzar-se amb l’ús de dispositius
mòbils.

• Descobrir l’entorn proper.

• Despertar l’interès per la cura i manteniment
del medi ambient i patrimoni cultural del
nostre entorn.

• Fomentar una participació activa cap a les
tasques proposades.

• Aprofitar les aplicacions de geolocalització
per conèixer zones d’interès del nostre
entorn.
• Comprendre la necessitat de mantenir el
medi i l’entorn protegit per a la conservació
d’espècies i recursos.
• Tenir capacitat crítica front a intervencions
humanes que afecten directament al medi.
• Aprendre de forma lúdica i en l’entorn
proper.

Taula 5: Objectius didàctics. Font: Elaboració pròpia.
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6.3.2. Destinataris.
La present proposta didàctica, que vol aprofitar les TIC per desenvolupar continguts de
manera interdisciplinar, està enfocada a tots els alumnes de l’etapa d’Educació Primària
d’aquells centres que disposin o tinguin accés a dispositius mòbils; concretament tablets. Tot i
semblar molt ambiciós aquest rang de cursos i edats, l’ús d’aplicacions intuïtives i amb molts
de reforços tant visuals com auditius ens ajuden a que puguem adreçar-nos a tots aquests
alumnes. Cal destacar, però, que les activitats plantejades estaran dividides pels 2 cicles
educatius.
Els alumnes que participin en l’experiència seran membres actius de l’aprenentatge, ja
que seran els agents principals de l’activitat; a més de crear i aportar la seva experiència
personal una vegada finalitzada aquesta.

6.3.3. Competències clau.
•

Competència en comunicació lingüística

Les activitats plantejades en aquest projecte repleguen tot un conjunt de tasques que
requereixen de la lectura i l’escriptura; aquesta darrera amb una gran aportació personal.
D’aquesta manera, els alumnes accedeixen i elaboren texts on han d’expressar idees de manera
coherent i cohesionades; a la vegada que s’apropen a noves paraules, fet que ajudarà a
augmentar el seu vocabulari. No ens d’oblidar tampoc de la comunicació amb la resta de
companys, situació que també afavoreix aquesta competència. Per tant, amb tots aquests fets,
la competència en comunicació lingüística es veurà afavorida de manera molt significativa.
•

Competència digital.

Tal vegada és la competència que, junt amb la competència en comunicació lingüística,
es potencia amb major intenció. El pilar del nostre projecte és el que ens proporciona l’ús de
les TIC, les quals ofereixen una doble funció: als mestres l’oportunitat d’oferir noves eines i
estratègies que permetin accedir a la informació i a enriquir i potenciar el procés
d’ensenyament-aprenentatge i als alumnes a desenvolupar el paper de protagonistes en aquest
procés. Per tot això, i tenint en compte el desenvolupament del projecte, aquesta competència
serà potenciada.
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•

Competència per aprendre a aprendre.

Que el paper de protagonistes del procés d’ensenyament-aprenentatge recaigui en els
alumnes suposa que hagin de ser conseqüents en allò que se’ls hi demana, els objectius a assolir,
ser crítics i reflexionar sobre els aspectes a tractar. A més, en tractar-se de sortides didàctiques,
no només es desenvoluparan en un àmbit formal, sinó també a l’entorn i en un entorn no tan
formal. La realització de les activitats per part dels alumnes i la seva aportació personal ajudarà
a que siguin conscients en tot moment del seu procés d’aprenentatge, seguint el seu propi ritme
i fomentant l’autonomia. Tots aquests aspectes ajudaran a que els alumnes potenciïn la
competència per aprendre a aprendre.
•

Competència en consciència i expressions culturals.

Conèixer l’entorn més immediat que ens envolta suposa una oportunitat per a què els
alumnes adquireixin coneixements i costums d’aquest entorn i de la cultura que hi conviu allà;
podent així apreciar-les, respectar-les i valorar-les. A més a més, conèixer l’entorn ens dóna
l’oportunitat per crear consciència sobre la conservació d’aquest i la seva cultura; fet que es pot
aplicar a qualsevol altra entorn i cultura.
•

Competència social i cívica.

Aquesta competència es veu afavorida en el moment en què als alumnes se’ls hi obri la
porta al coneixement del seu entorn més immediat per tal de que el coneguin, el valorin i el
respectin. Aquests conformen tota una sèrie de valors molt importants que s’han d’inculcar en
el que són els futurs membres de la nostra societat, la qual s’ha de regir pels fonaments del
desenvolupament sostenible. De la mateixa manera, desenvolupar tasques en grup donarà
l’oportunitat als alumnes de relacionar-se i interaccionar amb iguals per tal d’aconseguir els
objectius marcats; sempre des de la democràcia i valors com la igualtat, la solidaritat i el
respecte.

6.3.4. Continguts.
Els continguts a desenvolupar al llarg d’aquest projecte estan íntimament lligats a les
ciències socials, àrea que el Currículum de les Illes Balears replega tot el seu contingut en quatre
blocs diferenciats. Tot i que el projecte tracta de ser el més ampli possible i seguir un eix
interdisciplinari, és complicat arribar a tots aquests blocs.
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Així, a la següent graella queden replegats els continguts principals que es pretenen
desenvolupar d’aquesta àrea amb la posada en pràctica del projecte, els quals han estat extrets
del currículum educatiu. Cal remarcar que aquests continguts, a la vegada, s’adaptaran als
nivells del grup que ho porti a terme; ja sigui de primer cicle (1r fins 3r) o de segon cicle (4t
fins 6è).
CONTINGUTS
Bloc 1: Continguts comuns
• Utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació per cercar i seleccionar
informació, simular processos i presentar conclusions.
•

Utilització i lectura de diferents llenguatges textuals i gràfics.

•

Ús correcte de diversos materials amb els quals es treballa.

•

Estratègies per desenvolupar la responsabilitat, la capacitat d’esforç i la constància en l’estudi.

Bloc 2: El món que ens envolta
• La representació de la Terra. Orientació en l’espai.
•

Cartografia: plànols i mapes.

•

Paisatges naturals de les Illes Balears.

•

Eivissa i Formentera com a Patrimoni de la Humanitat.

•

La intervenció humana en el medi.

Bloc 4: Les empremtes del temps
• El nostre patrimoni històric i cultural.
Taula 6: Continguts. Font: Elaboració pròpia.

6.3.5. Activitats.
En aquest apartat anem a explicar tot allò relacionat amb els itineraris proposats i les
activitats que s’engloben en ells.
Primer de tot hem d’esmentar que els itineraris, tot i ser independents entre ells, estan
enfocats a desenvolupar tot un conjunt d’activitats que permetin als alumnes descobrir i apreciar
el seu entorn; alhora que es fomenta la conscienciació de valoració i manteniment d’aquest.
Les activitats de cada itinerari segueixen una estructura més o menys similar. Abans de
la sortida, es proposa un apropament als alumnes de la tasca a realitzar, on se’ls hi mostrarà
l’itinerari a realitzar, les aturades proposades i es comentaran qualsevol idea inicial que els
alumnes puguin aportar; sense oblidar-se de les normes a seguir durant la sortida. Durant la
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sortida, els alumnes han de resoldre a cada aturada diverses activitats que segueixen un esquema
semblant: capturar imatges, accedir a informació oral i/o escrita i fer una aportació personal. A
mode de cloenda, i en tornar a l’aula, es proposen dos activitats per tancar l’itinerari. Cal
destacar que totes aquestes activitats estan plantejades per ser realitzades amb l’ús de les TIC i
dispositius mòbils.
Altres aspectes a tenir en compte sobre aquests itineraris queden agrupats en la següent
graella.
• Sessió prèvia: Grup classe.
Agrupacions

• Sortida: Individual.
• Activitats de cloenda: Grup reduït (4-5 alumnes).
•

Dispositius mòbils (tablets): 1 per alumne.

•

Xarxa WI-FI sense fils.

•

Aplicacions com Google Maps, la plana web elaborada, aplicació de
creació i edició de vídeos i aplicació d’edició d’imatges.

Material

1 sessió prèvia a la sortida d’apropament.
Temporalització
4 hores per la sortida.
3-4 sessions d’una hora per les activitats de cloenda.
Taula 7: Altres aspectes dels itineraris. Font: Elaboració pròpia.

Ruta Santa Agnès
Santa Agnès de Corona és un petit poble rural disseminat situat al nord del municipi de
Sant Antoni de Portmany. Assentat a un pla, es troba endinsat en la zona protegida d’Es
Amunts. El que més destaca d’aquesta zona són els ametllers, el color de la terra i les vistes a
les Illes Margalides des del penya-segat. El paisatge que té en l’actualitat ens permet fer-nos
una idea de l’Eivissa rural d’antany.
A continuació, es presenta l’itinerari a seguir en aquesta zona, així com les activitats a
desenvolupar en aquella.
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Figura 2: Ruta per Santa Agnès (2019). Extret de datos de mapas. Copyright Google, Inst. Geogr. Nacional
Imágenes, CNES / Airbus, DigitalGlobe.

Per tal de consultar les activitats proposades per la ruta de Santa Agnès, consulteu
l’Annex 1: Activitats ruta Santa Agnès.

Ruta Ses Salines
Ses Salines és, tal i com es pot deduir pel seu nom, una zona destinada a la producció
de sal. Es situa a plans al·luvials al sud d’Eivissa i al Nord de Formentera, separats pel canal
d’Es Freus. De tradició mil·lenària al suposar-se que la seva explotació ja va començar amb la
població fenícia, té tal importància a nivell natural i paisatgístic que varen ser declarades
Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO l’any 1999 i Parc Natural pel Parlament Balear al
2001.
A la següent imatge es pot consultar l’itinerari a seguir en la zona i, a continuació, les
activitats a portar a terme.
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Figura 3: Ruta per Ses Salines (2019). Extret de datos de mapas. Copyright Google, Inst. Geogr. Nacional
Imágenes, CNES / Airbus, DigitalGlobe.

Podeu consultar totes les activitats proposades a cadascuna de les aturades a l’Annex 2:
Activitats ruta Ses Salines.

Ruta Mª Villangómez
Marià Villangómez Llobet (Eivissa, 1913 – 2002) va ser escriptor, traductor i mestre.
De ben petit es va decantar per les lletres, especialment la poesia. A les seves obres destaca
l’illa d’Eivissa, on fa referència en nombroses ocasions als seus paisatges. Com a mestre, va
realitzar molta feina en quant a orientació cultural i cívica per tal de recuperar i divulgar la
llengua pròpia de les illes Pitiüses. La seva trajectòria va ser tan important que va rebre
nombroses distincions, entre elles el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes o el Doctorat
Honoris Causa de la Universitat de les Illes Balears.
Seguidament, proposem l’itinerari que replega alguns dels punts de la ruta literària Els
llocs de Villangómez elaborada per la Biblioteca i l’Ajuntament d’Eivissa l’any 2014. A
continuació, es repleguen les activitats proposades per apropar als alumnes a aquest autor i la
seva estima cap a la nostra illa.
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Figura 4: Ruta Mª Villangómez (2019). Extret de datos de mapas. Copyright Google, Inst. Geogr. Nacional
Imágenes, CNES / Airbus, DigitalGlobe.

Per conèixer més detalls sobre les activitats elaborades per realitzar aquesta ruta i honrar
la memòria de l’autor, podeu consultar l’Annex 3: Activitats ruta Mª Villangómez.

6.3.6. Eina.
Aquest projecte replega dues eines que els alumnes hauran d’emprar a la vegada per
poder recórrer els itineraris elaborats. La primera d’elles és la plana web que alberga les
activitats a desenvolupar a cadascuna de les rutes, la qual s’anomena RUTABLED (acrònim de
Rutes, Tablets i Educatives). La segona eina són les rutes elaborades mitjançant Google Maps.
Centrant-nos primerament en la plana web, esmentar que a RuTablEd podem trobar les
3 rutes plantejades per al nostre projecte: una ruta per Santa Agnès, una altra pel Parc Natural
de Ses Salines i una per Dalt Vila ambientada en l’escriptor Marià Villangómez. A cadascuna
de les rutes, podem trobar els espais on els alumnes trobaran les activitats que han de
desenvolupar a cada aturada, les quals requereixen d’una bona aportació personal; ja sigui a la
mateixa plana o les diferents carpetes de Google Drive emprades per replegar tota la feina
realitzada pels mateixos alumnes.
En relació a la segona eina, les rutes amb Google Maps, aquestes guiaran als alumnes
per l’itinerari a seguir. És important remarcar que, a cada punt que trobaran en aquestes rutes,
els alumnes podran accedir a una informació relacionada amb algun aspecte relacionat amb la
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història, geografia o cultura d’Eivissa; a la vegada que també els informen sobre quina activitat
han de realitzar en aquell punt concret o quin és el següent punt al qual han d’anar.
Que els alumnes emprin aquestes dues eines a les diferents sortides els hi permetrà
assolir coneixements de diferents àmbits sobre l’illa d’una manera lúdica i significativa, sense
oblidar-nos d’altres àrees com la llengua catalana o l’activitat física que tenen el seu paper
gràcies a la interdisciplinarietat.
Per tal d’obtenir una plana web senzilla i visual, aquesta s’ha dividit en la menor
quantitat d’apartats possible. D’aquesta forma, els apartats serien els següents:
•

Rutes: Apartat on queden replegades, de manera clara i visual, les rutes
elaborades pel present projecte amb l’ajuda de Google Maps Per tal d’accedir
als itineraris, s’ha de fer clic sobre la imatge.

•

Activitats: Plana on s’ubiquen les activitats proposades per cadascuna de les
rutes plantejades. Per accedir a aquestes activitats, s’ha de clicar sobre la imatge
de la ruta que ens interessa realitzar.

•

El projecte: Aquest apartat replega aquella informació més rellevant sobre
diverses qüestions relacionades amb el projecte com poden ser el per què, el com
i amb quina finalitat.

•

Ajuda’ns a créixer!: Es tracta d’un apartat on qualsevol visitant pugui aportar
qualsevol idea que pugui ajudar-nos a millorar la plana i/o ampliar les nostres
rutes.

•

Autor: Apartat a mode d’informació sobre l’autor del projecte.

Per tal d’accedir a aquestes eines, s’ha de clicar els següents enllaços:
➢ Plana web.
➢ Ruta Santa Agnès.
➢ Ruta Ses Salines.
➢ Ruta Mª Villangómez
6.3.7. Criteris i estàndards d’avaluació.
Per tal d’avaluar el desenvolupament dels alumnes al llarg de la realització dels diferents
itineraris i activitats proposats en el nostre projecte, hem optat per establir una avaluació inicial,
una de formativa i una autoavaluació.
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L’avaluació inicial es proposa a l’inici de cadascun dels itineraris, durant les activitats
prèvies a les sortides. En aquestes, hi haurà un moment per realitzar una pluja d’idees i comentar
aquelles idees inicials que puguin sorgir durant la introducció a la zona a visitar. D’aquesta
forma, coneixerem els preconceptes que els alumnes poden posseir de la temàtica així com la
seva predisposició a fer feina.
L’avaluació formativa es portarà a terme durant el desenvolupament de les activitats
durant la sortida i aquelles proposades després d’aquestes, una vegada en tornar a l’aula. En
aquest cas, hem optat per elaborar una rúbrica que contengui els principals aspectes a tenir en
consideració i els quals determinen l’abast del present projecte. Així, de cada alumne s’avaluarà
la participació en les diferents tasques, el seu comportament i respecte cap a les normes, si
realitza o no treball en equip, la seva expressió escrita i l’ús que fa de les TIC. Per l’elaboració
d’aquesta rúbrica s’han tingut en compte els diferents elements que marca el currículum de
ciències socials, com són els continguts, els criteris d’avaluació i estàndards d’aprenentatge
avaluables per al segon cicle de primària (4t a 6è curs). La graella que replega aquests elements
es pot consultar a l’Annex 4: Graella continguts, criteris d’avaluació i estàndards d’aprenentatge
avaluables.
Els diferents aspectes de la rúbrica elaborada per aquesta ocasió s’avalua amb els
mateixos termes, els quals determinaran el grau d’adquisició de l’alumne en aquest apartat. Cal
esmentar que l’avaluació té l’opció de ser reflectida amb valor numèric o amb valor no numèric.
Per consultar la rúbrica, aneu a l’Annex 5: Rúbrica d’avaluació docent.
L’elaboració d’aquesta rúbrica ha estat pensada per ser adaptada en llenguatge i,
d’aquesta forma, poder ser emprada pels mateixos alumnes a mode d’autoavaluació.
L’autoavaluació que realitza cada alumne és una eina que ens permet als docents observar la
capacitat que té aquest per valorar tot allò que ha après, la seva participació en les tasques i el
respecte cap als companys i les normes establertes; motiu pel qual considerem adient que els
alumnes responguin a aquesta. La rúbrica d’autoavaluació elaborada pels alumnes pot ser
visualitzada a l’Annex 6: Rúbrica d’autoavaluació alumnat.

7. DISCUSSIÓ.
Partint de l’aportació d’autors com Aguilera et al. (2011), l’educació en TIC s’ha de
considerar des del punt del seu coneixement i des del seu ús. Tenint en compte aquesta premissa,
en el món educatiu s’ha de fomentar una educació per aprendre a conviure amb aquestes
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tecnologies i aprofitar-les per facilitar el desenvolupament com a éssers humans i membres de
la societat.
A l’educació, les TIC poden ser aprofitades per accedir a nova i a major informació, fet
que pot afavorir una facilitat d’aprenentatge en matèries i habilitats; sempre i quan s’apliquin
metodologies i tècniques de manera adequada. La seva entrada a les aules, per tant, permet la
possibilitat de crear situacions d’aprenentatge per ambdós agents – com són els alumnes i els
mestres – a la vegada que els seus rols canvien per tal d’equilibrar els seus papers i centrar el
procés en el que hauria de ser l’agent principal: els alumnes.
En aquest punt, i coincidint amb Aguilera et al. (2011), Miralles et al. (2013) destaca el
potencial que tenen les TIC a l’hora de formar a ciutadans actius, participatius i crítics a partir
de formar-los en un bon ús i gestió de la informació que poden obtenir amb l’ús d’aquestes
tecnologies. I, com indiquen Peinado i Rueda (2013), aquesta capacitat crítica ha ser potenciada
tant a la realitat que envolta als alumnes com a la realitat virtual.
Totes les àrees educatives que s’imparteixen a l’actualitat al nostre sistema educatiu
poden aprofitar qualsevol de les oportunitats que ofereixen les TIC per contribuir a la formació
dels alumnes. Concretament, a l’àrea de ciències socials, Miralles et al. (2013) destaquen
l’aprenentatge autoregulat i significatiu, l’ensenyament més individualitzat i les relacions de
col·laboració alumne-alumne i docent-alumne.
La Internet i les TIC no només ens faciliten l’accés a tot un ampli ventall d’informació,
sinó que també permet l’accés a noves eines i aplicacions com, per exemple, el sistema GPS. A
més a més, la necessitat d’emprar-les a qualsevol banda va suposar la creació de tot tipus de
dispositius sense fils i amb unes dimensions idònies per ser transportats a qualsevol banda. Neix
així el M-Learning, per tal de crear les bases de l’aprenentatge que es pot realitzar amb l’ús
d’aquests dispositius. Gros i Forés (2013) manifesten que aquest concepte uneix els aspectes
d’implicació, autenticitat i ubiqüitat, molt necessaris per l’aprenentatge; aportacions en
consonància amb el que han aportat Aguilera et al. (2011) i Miralles et al. (2013).
Desenvolupar aprenentatges mitjançant el M-Learning permet accedir a aplicacions
interdisciplinars, com podria ser la geolocalització, una eina que permet dissenyar activitats que
permeten als alumnes descobrir i conèixer el seu entorn. En consonància amb això esmentat,
Perry et al. (2008, citat a Fombona i Vázquez-Cano, 2017) recolzen el potencial didàctic que té
aquesta aplicació.
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Estudis com el de Martin-Ertzberger (2013, citat per Gros i Forés, 2013) defensen els
beneficis de l’ús de la geolocalització i els dispositius mòbils; on s’aconsegueix un augment en
la motivació i la quantitat i qualitat dels treballs dels alumnes. Al respecte, també s’uneixen
Gros i Forés (2013) per afegir tasques relacionades amb les ciències socials com l’elaboració
de mapes i l’accés a informació sobre punts propers a la posició i relacionada amb aquesta àrea
concreta; així com Fombona i Vázquez-Cano (2017), que destaquen la possibilitat d’interactuar
i observar el medi ambient. En el nostre cas en concret, els alumnes podran accedir a informació
i continguts digitals relacionats amb diverses ubicacions d’Eivissa gràcies a l’ús de dispositius
mòbils, amb els quals coneixeran una mica més sobre la història, cultura i geografia d’Eivissa
i l’entorn en el qual es troben en cada moment concret.
Dins la geolocalització, en podem trobar tot tipus d’aplicacions amb multitud d’usos.
Per a l’àmbit educatiu, podríem destacar el Geocaching, una aplicació que consisteix en la
versió tecnològica del tradicional joc de la recerca del tresor; la qual requereix de l’ús de les
TIC, el GPS i dispositius mòbils. En la dinàmica dels anteriors autors que aporten aspectes
positius cap a l’ús d’aquestes eines, destaquen García i Quintana (2005, citat per Pérez i Pérez,
2012), que proporcionen les bondats pedagògiques que ofereix realitzar activitats en el mitjà
natural com la que ens proporciona la esmentada aplicació. Destaquen de manera significativa
la possibilitat d’enllaçar l’activitat física i el coneixement i respecte cap a l’entorn amb
qualsevol àrea educativa i que el seu desenvolupament permet als alumnes ser els protagonistes
actius, fomentant així la seva autonomia personal a la vegada que fan un ús responsable de les
TIC.
Tenint en compte les aportacions de Pérez i Pérez (2012) i Hödl i Pröbstl-Haider (2017)
sobre els tipus de geocache o “tresors”, els que es repleguen en el nostre projecte són de caire
múltiple, virtual o de terra. D’aquesta manera, no s’empra el de tipus tradicional per tal d’evitar
la introducció de nombrosos contenidors físics i s’opta per aquells que permeten marcar una
petjada digital personal als alumnes.
En relació a la dificultat dels geocaches, tenint present les indicacions de Groundspeak
(s.d., citat per Hödl i Pröbstl-Haider, 2017), els que s’inclouen en el nostre projecte es trobarien
immersos en la franja 1-3; on hi ha alguns molt senzills i altres amb major dificultat a nivell
d’activitat i de terreny.
Dissenyar i posar en pràctica dinàmiques com el Geocaching suposa la possibilitat
d’acomplir amb aquells aspectes que ha de tenir qualsevol activitat per assegurar la implicació
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dels alumnes, com tal i com indica la Paul Hamlyn Foundation (2012, citat per Gros i Forés,
2013). Que sigui una pràctica ubicada, amb sentit, motivadora i persistent ajudarà a dissenyar
activitats i sortides didàctiques que permetin realitzar un procés d’ensenyament-aprenentatge
lúdic i significatiu que permetin assolir tota una sèrie de continguts determinats.
La realització d’aquest projecte s’ha recolzat en totes les aportacions replegades dels
diferents autors que han estat tractades en el seu apartat corresponent, destacant principalment
aquelles que hem comentat en els darrers paràgrafs.
Així, el nostre projecte ha intentat partir de l’àmbit lúdic i motivacional per tal de
dissenyar una sèrie d’itineraris i activitats que, a la vegada, permetessin descobrir l’entorn i
conèixer aspectes de la geografia, cultura i història d’Eivissa. És per això que en tot moment
aprofitem l’ús de les TIC, les quals ens permeten l’accés a tota una sèrie d’eines i aplicacions
digitals motivadores.
A la vegada que cercàvem l’ús de les TIC des de la vessant lúdica, hem aprofitat per tal
de despertar l’esperit crític dels alumnes; fomentant així una educació cap a la ciutadania
participativa, activa i crítica cap a la conscienciació per la cura i manteniment del nostre entorn.
Per tal de connectar el desenvolupament del projecte amb l’entorn fora de l’aula, hem
aprofitat les possibilitats que ens ofereix el M-Learning, que ens permet la realització de les
sortides mitjançant l’ús de dispositius mòbils i l’accés a tot tipus d’aplicacions i eines digitals;
que en el nostre cas ha estat les relacionades amb la geolocalització. Aquesta nova versió de
sortida didàctica pot assegurar una de les principals reivindicacions que realitzen els autors com
és la motivació cap a l’activitat. Amb tot això, aproximarem als alumnes cap el coneixement de
l’illa on viuen, a crear consciència de cuidar-la i mantenir-la i, en cert grau, a estimar-la.
Fent una comparació entre el projecte que hem desenvolupat i les experiències que hem
replegat al nostre apartat d’estat de la qüestió, podem fer menció a una sèrie de similituds i
diferències.
Pel que fa a similituds, destaca per sobre de tot la influència que té el M-Learning (que
recordem que és l’aprenentatge basat en l’ús de dispositius mòbils) a totes elles; així com l’ús
de la geolocalització com l’eix principal de desenvolupament dels projectes. Aquestes
similituds es presenten en totes les etapes educatives que hem analitzat. Altres similituds serien
l’ús de Google Maps com a “Valdespartera es Cultura” (experiència d’infantil), a l’experiència
d’educació patrimonial a educació primària i les dos esmentades a educació secundària; el qual
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es tradueix en l’elaboració d’un mapa interactiu amb rutes de qualsevol tipus (cultural, històrica,
laboral, etc.). Per últim, també hauríem de destacar l’ús d’un blog o qualsevol plana web similar
per tal de replegar la informació o com a plataforma on plasmar la tasca o les aportacions
personals dels alumnes.
Com a diferències, tal vegada podríem esmentar la diferència que hi ha entre les
experiències replegades i el nostre projecte a l’hora d’accedir al contingut a la plataforma
digital; on en moltes experiències s’empra els codis QR i, en el nostre projecte, s’ha emprat més
els links que condueixen directament a la plana web que recolza els diferents itineraris.
Tot i que les idees aportades pels autors i la voluntat cap al disseny i realització d’aquest
projecte semblen ser molt positives, la veritat és que es confronta amb la realitat. Si bé diversos
estudis i autors (Reig, 2012, 2013; Reig i Vílchez, 2013, citat per Leiva i Moreno, 2015)
auguraven un increment de l’ús i integració de dispositius i aplicacions a l’àmbit educatiu en
aquests darrers anys, aquest increment no s’ha vist tan reflectit en la dotació de dispositius
mòbils i, en conseqüència, en l’ús d’aplicacions relacionades amb la geolocalització. No obstant
això, hi ha experiències creatives i motivadores que fan suposar que aquest increment encara
està en una etapa inicial i encara queda per arribar un futur que augura bons resultats.

8. CONCLUSIONS.
Partint de l’estructura general que presenta aquest TFG, primer de tot ens hauríem de
centrar en la part teòrica que fonamenta aquest. Així, i tal com ja vàrem exposar en anteriors
apartats, trobar experiències educatives relacionades amb la geolocalització ha estat una de les
dificultats amb les quals ens vàrem trobar. Aquesta manca d’experiències va provocar, en certa
manera, que la quantitat d’informació relacionada amb la nostra etapa educativa de referència
no fos del tot àmplia com desitjaven des d’un inici. Així i tot, vàrem poder aprofitar experiències
portades a la pràctica a estudis superiors per tal d’inspirar i donar les pinzellades necessàries a
la nostra idea.
La situació esmentada anteriorment ens fa entendre que, tot i que la geolocalització és
una eina que emprem quasi a diari en les nostres vides a l’hora de fer la compra, cercar el caixer
automàtic més proper, posar el tiquet de l’estacionament regulat pel cotxe i un llarg etcètera;
aquesta no està encara del tot establerta dins les nostres aules. Com exposaven alguns autors
estudiats al marc teòric, els alumnes s’enfronten a una societat totalment digitalitzada, motiu
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pel qual és vital adequar la formació dels infants alhora que aprofitem les oportunitats que ens
brinden aquestes eines. A més a més, hem de ser conscients que, a dia d’avui, pocs són els
centres educatius eivissencs que disposen de dispositius mòbils entre la seva infraestructura;
situació que podria dificultar la posada en pràctica del present projecte.
Passant a la part pràctica, el principal entrebanc amb el qual ens hem trobat ha estat la
descatalogació de part de l’aplicació Geocaching, la qual volíem emprar des del primer moment
davant tots els apartats que incloïa. Aquesta situació posava en entredit tot allò construït i pensat
fins aleshores, ja que no poder accedir a l’elaboració de caches de tipus virtual suposava o bé
fitar – i molt – els continguts a desenvolupar o bé realitzar caches de tipus tradicional amb el
seu envàs de plàstic, idea a la que ens negaven des d’un principi. També és important afegir la
realitat d’aquesta aplicació, la qual disposa d’una versió superior o prèmium a partir de
determinada dificultat i grandària dels caches o tresors. Com és habitual entre les aplicacions
de descàrrega gratuïta, aquestes versions superiors suposen el desemborsament econòmic,
situació que no concorda amb la nostra educació de caràcter gratuïta i amb els valors de no
fomentar la lucrativitat.
Davant la situació esmentada a l’anterior paràgraf, ens vàrem veure en la necessitat de
cercar alternatives per poder superar aquest entrebanc i poder continuar el desenvolupament de
la nostra investigació per les vies marcades en un principi. Així, i amb un petit suport per part
de la tutora, vàrem poder seguir cap endavant amb la proposta aprofitant altres eines més
funcionals, familiars per als docents i gratuïtes com són Google Maps i Wix però aprofitant
l’essència del Geocaching. D’aquesta forma, hem plantejat una sèrie d’activitats més o menys
estàndards per tal d’assegurar que els alumnes han “trobat i aconseguit” el tresor (cadascuna de
les aturades). Aquí sorgeix una possible primera línia d’actuació futura, que podria contemplar
el disseny d’una aplicació de geolocalització com la que ofereix Geocaching que fos totalment
gratuïta i dinàmica per ser emprada al món educatiu.
Tenint en compte el canvi imprevist esmentat a l’anterior paràgraf, hem de considerar
que la idea inicial de dirigir aquest projecte cap a tots els cursos d’educació primària tal vegada
no es veurà acomplit. Tot i que es manté l’essència del Geocaching, tenir que emprar dos eines
a la vegada pot dificultar la participació de determinats cursos; concretament els primers de
l’etapa d’educació primària. Aquesta situació s’explica per tenir que dividir en dos tot allò que
a l’aplicació que volíem emprar des d’un principi estava unificat amb una disposició senzilla,
còmoda i fàcil d’emprar. No obstant això, tal vegada es podria aprofitar la sortida de Santa
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Agnès o la de Ses Salines per un tercer de primària, abraçant així el primer cicle. Per tant, el
producte resultant l’haurien d’emprar alumnes de segon cicle (4t fins 6è).
Endinsant-nos més a la part d’objectius que ens vàrem proposar en iniciar el nostre TFG,
a continuació exposem si hem set capaços d’assolir aquests. El primer d’ells era “Descriure el
marc teòric en relació a la importància de les TIC i la seva relació amb les ciències socials”. En
aquests apartats, la recerca bibliogràfica va ser la que millors resultats va donar, els quals ens
varen permetre descriure un marc que explica la importància d’incloure les TIC a l’educació;
situació que es podria aplicar també al següent objectiu “Conèixer el concepte de
geolocalització, les seves característiques i el seu funcionament.”
Centrant-nos als objectius relacionats amb la geolocalització, el d’aproximació a la
dinàmica de Geocaching va ser aconseguida a nivell teòric; ja que vàrem ser capaços
d’analitzar-la, estudiar el seu funcionament i la seva possible implementació a nivell educatiu.
No obstant això, a nivell pràctic, malauradament, no va ser possible el seu ús. Dins la
geolocalització, i enfocant l’atenció en les experiències educatives, tot i que vàrem tenir moltes
dificultats a l’hora d’accedir a experiències desenvolupades a l’educació primària, podem dir
que la combinació de les que vàrem trobar en aquesta etapa junt amb les desenvolupades a
estudis superiors de formació de docents ens ajuden a estudiar la seva actualitat; i per tant, a
considerar com assolit l’objectiu “Estudiar l’actualitat en relació a les experiències educatives
relacionades amb l’ús de la geolocalització a l’àrea de ciències socials de l’etapa d’educació
primària principalment.”
A l’apartat d’eines elaborades per al projecte, ens havíem marcat “Dissenyar un recurs
digital basat en l’ús de la geolocalització que permeti el coneixement de l’entorn rural i urbà de
l’illa d’Eivissa.” Tenint en compte que en un principi anava a ser una eina, però que finalment
seran dos totalment diferents, també han estat dissenyats i basats en l’ús de la geolocalització
per conèixer l’entorn de l’illa. De la mateixa manera, s’han creat activitats per recolzar les eines
i apropar als alumnes al coneixement d’aspectes relacionats amb la geografia, història i cultura
de l’illa; fet pel qual l’objectiu d’activitats també l’hem aconseguit.
Finalment, i tal com hem fet en aquest apartat i a l’anterior, hem exposat tota una sèrie
de discussions i conclusions a les quals hem arribat durant el desenvolupament de tot el procés
que engloba el nostre TFG. Per tant, el darrer objectiu ha estat assolit.
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Pel que fa al projecte en general, la limitació que ha marcat els possibles resultats
d’aquest ha estat la impossibilitat de contrastar tota la teoria replegada i construïda amb la
pràctica. Tal i com vàrem exposar a l’apartat de metodologia de la nostra recerca, oferir als
docents el nostre prototip per a la seva avaluació hagués permès trobar possibles idees de
millora d’aquest; per a continuació tornar a avaluar aquest. Per tant, d’haver portat a terme
diverses iteracions del nostre prototip d’eina hagués pogut resultar més acurat a la realitat de
les aules. Aquesta limitació esmentada ens porta a les darreres línies de futur que hem pogut
extreure amb la nostra feina realitzada. Per tal de superar aquesta limitació, i per veure fins quin
punt hem elaborat una eina adequada per al nostre objectiu, hauríem d’implementar l’eina a les
aules d’aquells centres que acompleixin amb els requisits (que disposin de dispositius mòbils)
per tal d’avaluar els resultats obtinguts i centrar de nou els esforços per crear una nova versió
més completa i que cobreixi les mancances que poden sorgir de l’aplicació de l’eina proposada,
si escau. La darrera línia d’actuació que ens proposaríem seria, en cas de que l’eina motivi i
acompleixi amb els objectius didàctics establerts, plantejar-nos ampliar els itineraris per cobrir
la geografia de l’illa; a la vegada que repliquem l’eina per tal que sigui emprada en altres
contextos, innovant de manera efectiva i sostenible potenciant així que aquesta sigui una bona
pràctica educativa.
Per tal de resumir totes aquestes conclusions esmentades en aquest apartat, es presenta
una imatge sintetitzadora de les oportunitats i les limitacions amb les quals ens hem trobat al
llarg del desenvolupament d’aquest projecte.

Oportunitats

Limitacions

Figura 5: Oportunitats i limitacions del projecte.
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ANNEXOS
Annex 1: Activitats ruta Santa Agnès.
ACTIVITATS
PRÈVIES A LA SORTIDA
• Observació en un mapa online l’itinerari a fer.
• Comentar idees inicials.
• Recordatori de normes.
DURANT LA SORTIDA
ACTIVITAT 0
Nom: Documentem!
Aturada: Totes
Descripció:
La tasca a realitzar a cada punt de l’itinerari és fer una fotografia del que observem i una altra
a mode de selfie.
ACTIVITAT 1
Nom: Documentadors
Aturada: 1
Descripció:
En arribar al primer punt, els alumnes han de realitzar un petit descriptiu sobre el Pou de Corona
després d’haver llegit un text sobre aquest. El text l’hauran de realitzar seguint l’enllaç que
tenen a la plana web.
ACTIVITAT 2
Nom: Som arquitectes!
Aturada: 3
Descripció:
Els alumnes han de llegir el cartell informatiu que es troba a Sa Penya Esbarrada i realitzar un
plànol d’aquesta casa.
ACTIVITAT 3
Nom: Descrivim el paisatge
Aturada: 2
Descripció:
A la tercera aturada, els alumnes han de fer una descripció personal a la plana web sobre el
paisatge que hi veuen. Per donar un petit suport, hi haurà diverses preguntes com a exemple.
ACTIVITAT 4
Nom: Documentem la flora!
Aturada: Totes
Descripció:
En aquesta activitat, tot i que no té una aturada concreta, els alumnes hauran d’anar fotografiant
les diferents plantes i/o arbres que trobin durant la sortida per realitzar una activitat en tornar a
classe.
DESPRÉS DE LA SORTIDA
ACTIVITAT 5
Nom: Records
Descripció:
Una vegada finalitzada la sortida, en posteriors sessions, dedicarem un temps per tal que cada
grup elabori un vídeo que replegui la seva experiència amb imatges i/o vídeos que han fet a
cada activitat.
ACTIVITAT 6
Nom: Ajudem als nostres visitants!
Descripció:
Per grups, els alumnes hauran d’elaborar un text amb imatges a mode de guia turística que
replegui aquells aspectes més interessants de la zona. Els aspectes que hauria de incloure són:
• Situació i geografia.
•

Punts interessants a visitar.

•

Flora.

•

Com viu/vivia la gent d’allà.

•

Per què és important protegir aquesta zona?
Taula 8: Activitats referents a la ruta de Santa Agnès. Font: Elaboració pròpia.
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Annex 2: Activitats ruta Ses Salines.
ACTIVITATS
PRÈVIES A LA SORTIDA
• Observació en un mapa online l’itinerari a fer.
• Comentar idees inicials.
• Recordatori de normes.
DURANT LA SORTIDA
ACTIVITAT 0
Nom: Documentem!
Aturada: Totes
Descripció:
La tasca a realitzar a cada punt de l’itinerari és fer una fotografia i una altra a mode de selfie.
ACTIVITAT 1
Nom: Periodisme d’investigació
Aturada: 1
Descripció:
A la primera aturada de l’itinerari, els alumnes podran observar un munt de sal molt
emblemàtic. Els alumnes hauran d’accedir a l’enllaç que se’ls hi proporciona i visionar el vídeo
que parla de l’activitat d’extracció de la sal. A continuació, han de respondre a una sèrie de
preguntes relacionades amb el vídeo.
Enllaç:
https://teftv.com/2015/11/13/1311ultims-dies-de-recollida-de-sal-a-ses-salines/
ACTIVITAT 2
Nom: Investiguem!
Aturada: 2
Descripció:
A la zona dels estanys, els alumnes trobaran uns cartells informatius que donen informació
detallada d’aquests. L’activitat consisteix en respondre una sèrie de preguntes que trobaran a
l’enllaç que els hi porta a la plana web.
ACTIVITAT 3
Nom: Expedició
Aturada: 3
Descripció:
A la platja de Ses Salines, els alumnes han de cercar un cartell informatiu que parla sobre les
dunes. Una vegada trobat aquest i llegit tota la informació, els alumnes han de seguir el mateix
procés que a l’anterior activitat: respondre a les preguntes que trobaran a la plana.
ACTIVITAT 4
Nom: Construïm el procés!
Aturada: 4
Descripció:
A la darrera aturada, i una vegada observat els diferents punts d’aquesta zona, els alumnes han
de realitzar un breu text a la plana on expliquin els passos que es segueixen per obtenir la sal i
per què consideren important mantenir i cuidar aquest entorn.
DESPRÉS DE LA SORTIDA
ACTIVITAT 5
Nom: Records
Descripció:
Una vegada finalitzada la sortida, en posteriors sessions, dedicarem un temps per tal que cada
grup elabori un vídeo que replegui la seva experiència amb imatges i/o vídeos.
ACTIVITAT 6
Nom: Salvem la Posidònia
Descripció:
La darrera activitat proposada per aquest itinerari serà un taller de conscienciació sobre la
importància de la Posidònia que realitzarà un membre del Fons Pitiús de Cooperació. Els
infants rebran diverses explicacions, veuran diferents imatges i realitzaran de manera lúdica
activitats per tal de concebre la necessitat de preservar aquet bé natural. Gràcies a les TIC, es
podran cercar imatges per tal de fer una comparativa de l’estat natural i per què es troba així
actualment. Finalment, en col·laboració del grup aula, es realitzarà una infografia com activitat
complementària al taller a mode de resum i cloenda.
Taula 9: Activitats referents a la ruta de Ses Salines. Font: Elaboració pròpia.
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Annex 3: Activitats ruta Mª Villangómez.
ACTIVITATS
PRÈVIES A LA SORTIDA
• Observació en un mapa online l’itinerari a fer i idees inicials.
• Cercar informació sobre la biografia de l’autor.
• Recordatori de normes.
DURANT LA SORTIDA
ACTIVITAT 1
Nom: Documentem!
Aturada: Totes
Descripció:
La primera tasca a realitzar és fer una fotografia a la placa i una altra a mode de selfie.
ACTIVITAT 2
Nom: Ens familiaritzem
Aturada: Totes
Descripció:
Fer una lectura individual, seleccionar les paraules desconegudes i cercar-les a un diccionari
online.
ACTIVITAT 3
Nom: Oradors
Aturada: Totes
Descripció:
Recitar el poema.
ACTIVITAT 4
Nom: Què sentim?
Aturada: Totes
Descripció:
Fer una aportació personal a la plana sobre el que ens inspira el poema.
DESPRÉS DE LA SORTIDA
ACTIVITAT 5
Nom: Abans i ara
Descripció:
Una vegada finalitzada la sortida, en posteriors sessions, farem un sorteig d’una sèrie de
poemes vists a la sortida que parlin d’algun punt concret de la ciutat entre els diferents grups
d’alumnes. L’activitat consisteix en realitzar un vídeo amb imatges del lloc concret del qual
parla el poema i amb veu off d’aquest.
Els poemes seleccionats serien:
•
•
•
•
•

Els murs
Carrers de la marina
Contrada a cops de mot
Eivissa davant els ulls
El molí
ACTIVITAT 6
Nom: Fem d’artistes digitals
Descripció:
Realitzar, en el mateix grup que l’activitat anterior, una aportació personal responent a les
preguntes que es poden trobar a la plana web.
Taula 10: Activitats referents a la ruta de Mª Villangómez. Font: Elaboració pròpia.
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Annex 4: Graella continguts, criteris d’avaluació i estàndards d’aprenentatge avaluables.
Bloc 1: Continguts comuns.
Continguts
• Utilització
de
les
tecnologies
de
la
informació
i
la
comunicació per cercar i
seleccionar informació,
simular
processos
i
presentar conclusions.
• Estratègies
per
desenvolupar
la
responsabilitat,
la
capacitat d’esforç i la
constància en l’estudi.
• Ús correcte de diversos
materials amb els quals
es treballa.

Criteris d’avaluació
2. Utilitzar les tecnologies de la
informació i la comunicació per
obtenir informació i com a
instrument per aprendre i expressar
continguts sobre ciències socials.
3. Desenvolupar la responsabilitat,
la capacitat d’esforç i la constància
en l’estudi.
4. Fer presentacions i treballs
individualment i en grup que
suposin la cerca, la selecció i
l’organització de textos de caràcter
social, geogràfic o històric,
demostrant habilitat per treballar
tant
individualment
com
col·laborativament dins un equip.

Bloc 2: El món que ens envolta.
Continguts
• La representació de la
Terra. Orientació en
l’espai.
• Cartografia: plànols i
mapes.
• Eivissa i Formentera com
a Patrimoni de la
Humanitat.
• El parc natural d’Eivissa.
• La intervenció humana
en el medi.

Criteris d’avaluació

14. Explicar què és un paisatge i
identificar els principals elements
que el componen.
17. Explicar la influència del
comportament humà en el medi
natural, identificar l’ús sostenible
dels recursos naturals i proposar una
sèrie de mesures necessàries per al
desenvolupament
sostenible.
Conèixer què representa ser declarat
Patrimoni de la Humanitat. Conèixer
què significa parc natural.
Bloc 4: Les empremtes del temps.
Continguts
Criteris d’avaluació
• El nostre patrimoni
històric i cultural.

Estàndards d’aprenentatge
avaluables
2.1. Utilitza les tecnologies de la
informació i la comunicació (Internet,
blogs, xarxes socials…) per elaborar
treballs amb la terminologia adequada
als temes tractats.
2.2. Analitza informacions relacionades
amb l’àrea i fa servir imatges, taules,
gràfics, esquemes, resums i les
tecnologies de la informació i la
comunicació.
3.1. Fa les tasques encomanades i
presenta els treballs de manera
ordenada, clara i neta.
3.2. Utilitza amb rigor i precisió el
vocabulari adquirit per elaborar treballs
amb la terminologia adequada als temes
tractats.
4.1. Fa treballs i presentacions
individuals i en grup que suposen la
cerca, la selecció i l’organització de
textos de caràcter, geogràfic, social i
històric.
Estàndards d’aprenentatge
avaluables
14.1. Defineix paisatge, n’identifica els
elements, explica les característiques
dels principals d’Eivissa.
17.1. Explica l’ús sostenible dels
recursos
naturals, i proposa i adopta una sèrie de
mesures i actuacions que condueixen a
millorar les condicions ambientals del
nostre planeta.

Estàndards d’aprenentatge
avaluables
4.1. Identifica, valora i respecta el
patrimoni històric, cultural i artístic i
assumeix les responsabilitats que
suposa conservar-lo i millorar-lo.
4.2. Respecta les restes històriques i les
valora com un patrimoni que hem de
llegar.
5.2. Aprecia l’herència cultural a escala
local com a riquesa compartida que
hem de conèixer, preservar i cuidar.

4. Desenvolupar la curiositat per
conèixer les formes de vida humana
en el passat i valorar la importància
que tenen les restes per conèixer i
estudiar la història i com a patrimoni
cultural que hem de cuidar i llegar.
5. Valorar la importància dels
museus, llocs i monuments històrics
com a espais on s’ensenya i s’aprèn,
mostrar una actitud de respecte cap a
l’entorn i la seva cultura i apreciar
l’herència cultural.
Taula 11: Criteris del currículum de ciències socials de les Illes Balears. Font: weib.caib.es
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Poc (2)

Participació

No participa en
cap
de
les
activitats
proposades.

Participa en alguna
activitat, però no
mostra interès ni
dedicació.

Mostra una actitud
molt
desafiant,
interferint el bon
desenvolupament
de les tasques i
sense acomplir les
normes.

Acompleix
algunes de les
normes amb ajuda,
però sovint mostra
una
actitud
desafiant o que
interfereix
el
desenvolupament
de les tasques.

No treballa amb la
resta de companys.

Treballa
de
manera intermitent
amb
els
seus
companys.

Expressió escrita

No produeix cap
tipus
de
text
personal
ni
reflexiu.

Produeix
texts
molt curts, sense
aportació personal,
ni
reflexió
i
deixant preguntes
per respondre.

Ús de les TIC

Treball en equip

Molt poc (1)

Comportament

Annex 5: Rúbrica d’avaluació docent.

No empra les
aplicacions ni sap
per a què serveixen
tot i oferint-li
ajuda constant.

Suficient (3)
Gairebé participa
en
totes
les
activitats, mostra
interès però el
nivell
de
constància és baix.
Mostra una actitud
bastant positiva,
tot i que requereix
d’ajuda
per
acomplir amb les
normes.

Treballa
de
manera
continuada, tot i
que no és capaç de
parlar per resoldre
un conflicte.

Bé (4)
Participa en totes
les
activitats,
mostrant interès i
esforç.

Acompleix totes
les
normes
i
mostra una actitud
positiva,
encara
que a vegades
pugui interferir en
les tasques.

Acompleix totes
les
normes,
mostrant
una
actitud proactiva
cap a les tasques i
sabent gestionar
qualsevol
interferència.

Treballa
de
manera positiva,
resolvent alguns
conflictes
que
puguin sorgir.

Treballa
de
manera positiva,
resolvent tots els
conflictes
que
puguin sorgir i
ajudant a fomentar
un bon ambient de
treball en el seu
grup.

Produeix
texts
acurats
amb
aportacions
personals
i
reflexió, tot i que
de vegades no
respon
alguna
pregunta.
Sap emprar les
No sap emprar les Sap emprar de aplicacions
de
aplicacions però manera bàsica les manera bàsica i
reconeix
alguns aplicacions
i autònoma i els
usos que es fan alguns usos que es seus usos, tot i que
amb ajuda.
fan amb ajuda.
necessiti ajuda de
manera puntual.
Taula 12: Rúbrica d’avaluació. Font: elaboració pròpia.
Produeix
texts
curts
amb
aportacions
personals,
però
deixant preguntes
per respondre.

Excel·lent (5)
Participa en totes
les
activitats,
mostrant
molt
interès i esforç
amb resultats molt
positius.

Produeix
texts
acurats, amb bones
aportacions
personals
i
reflexions
i
responent a totes
les preguntes.
Domina
les
diferents
aplicacions
emprades i els seus
usos de manera
autònoma.
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Poc (2)

Participació

No he participat en
cap
de
les
activitats
proposades.

He participat en
alguna activitat,
però
no
m’interessaven ni
m’he esforçat.

He mostrat una
actitud
molt
dolenta cap a les
tasques
i
els
companys, sense
acomplir
les
normes.

He
acomplert
algunes de les
normes quan m’ho
han recordat, però
sovint he tingut
mala actitud o he
dificultat
les
tasques i/o els
companys.

He treballat poc
amb els meus
companys.

Expressió escrita

No he treballat
amb la resta de
companys.

No he estat capaç
de fer cap tipus de
text propi.

Ús de les TIC

Treball en equip

Molt poc (1)

Comportament

Annex 6: Rúbrica d’autoavaluació alumnat.

No he emprat les
aplicacions ni sé
per a què serveixen
tot i que m’han
ajudat molt.

He fet texts molt
curts, amb ajuda
del / de la mestre/a
i
/
o
dels
companys.

Suficient (3)
Gairebé
he
participat en totes
les activitats i he
mostrat
interès,
però podria haverho fet millor.

Bé (4)
He participat en
totes les activitats i
he mostrat interès i
m’he esforçat.

Excel·lent (5)
He participat en
totes les activitats,
mostrant
molt
interès i esforç i he
obtingut resultats
molt positius.

He mostrat una
actitud
bastant
bona, tot i que he
m’han recordat les
normes
alguna
vegada.

He acomplert totes
les normes i he
mostrat una actitud
bona, encara que
de vegades he
pogut interrompre
les tasques.

He acomplert totes
les normes, he
mostrat molt bona
actitud cap a les
tasques i he sabut
arreglar qualsevol
problema amb el
grup.

He treballat de
bastant amb els
companys, tot i
que no he estat
capaç de parlar
amb
ells
per
resoldre
un
conflicte.

He treballat igual
que la resta de
companys, però no
he sabut resoldre
els conflictes que
han sorgit.

He treballat igual
que
la
resta,
resolvent tots els
conflictes que han
sorgit.

He fet texts curts
sol, però deixant
preguntes
per
respondre.

He fet texts sol,
amb aportacions
personals
i
reflexió, però m’he
deixat
alguna
pregunta.

He fet texts sol,
amb
bones
aportacions
personals
i
reflexions i he
respost totes les
preguntes.

No sé emprar les
Sé emprar les
aplicacions però sé
aplicacions sol i sé
Sé emprar les
el que puc fer amb
per a què es fan
aplicacions encara
alguna d’elles si
servir, tot i que
que em costa.
veig
com les
necessito ajuda de
empren.
manera puntual.
Taula 13: Rúbrica d’autoavaluació. Font: elaboració pròpia.

Faig servir les
diferents
aplicacions
emprades i els seus
usos tot sol.
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