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Resum 

Les Ciutats Patrimoni tenen arquitectures, cultures i una biodiversitat única. Aquest terme 

ens apropa esdeveniments de fa milions d’anys, i que a la vegada ens faciliten entendre el 

nostre present. Això és un bon nexe per a crear una connexió entre el nostre passat i l’era 

digital, a on es desenvolupen la nova generació. L’objectiu d’aquest projecte és crear una 

plana web lliure i oberta, per a què tothom pugui fer-la servir com a una eina digital educativa 

i així apropar coneixements de les Ciutats Patrimoni de la Humanitat en l’àmbit nacional, 

dins de l’àrea de les ciències socials. Així doncs, a la web podeu trobar diversos recursos 

tecnològics per a donar a conèixer les ciutats patrimoni, plantejades amb un caràcter 

interactiu.  

 

Paraules clau: TIC, Ciències Socials, Ciutats Patrimoni, UNESCO, Competència Digital 

 

 

Abstract 

The World Heritage Cities have unique architecture, culture and biodiversity. This term 

brings us events from millions of years ago, and at the same time helps us to understand our 

present. This is a good link to create a connection between our past and the digital age, where 

the new generation is developing. The direct intention of this project is to create a free and 

open web page, so that it can be used as an educational digital tool and thus provide 

knowledge of the World Heritage Cities at a national level, within the area of social science. 

Therefore, the website contains various technological resources to help you get to know the 

heritage cities, which are designed to be interactive. 

 

Keywords: ICT, Social Sciences, World Heritage Cities, UNESCO, Digital Competence 
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1. Introducció i justificació  

Al currículum d’Educació Primària de les Illes Balears, reglat pel Decret 32/2014 de 

18 de juliol, hi ha un apartat a on es fa referència dels aspectes geogràfics, sociològics, 

econòmics i històrics. Aquests estan relacionats amb l’àrea de ciències socials i tenen 

l’objectiu d’estudiar com viuen les persones dins de la societat. La intenció és què els 

alumnes aprenguin a viure en societat, que sàpiguen respectar les normes establertes a la vida 

quotidiana i així aprendre a viure en societat. 

Concretament, el bloc 3 del currículum, dins de l’àrea de ciències socials, es fa 

referència a la importància de què els alumnes prenguin consciència del pas del temps i de 

com les societats canvien segons els esdeveniments que es produeixen. També ressalta la 

necessitat de què els alumnes coneguin els fets passats i així puguin aprendre a respectar el 

patrimoni cultural de la humanitat. Aquesta informació es pot relacionar amb les Ciutats 

Patrimoni de la Humanitat, en concret les que pertanyen a Espanya.  

El dia 4 de desembre de 1999, la UNESO (United Nations Educational, Scientific and 

Cultural Organization) va declarar a Eivissa, Patrimoni de la Humanitat reconeixent 

l’acròpolis de Dalt Vila (nucli de la ciutat), les praderies de posidònia oceànica (biodiversitat 

marina de les Pitiüses), la necròpolis feniciopúnica del Puig des Molins i l’assentament fenici 

de sa Caleta (primers pobladors de les illes). Encara que la primera vegada que varen intentar 

inscriure la ciutat emmurallada d’Eivissa, va ser l’any 1986, i va estar promogut per 

l’associació de veïns de Dalt Vila, com diuen Cardona, Azpelicueta i Cantallops (2015). 

Per tant, es tracta de fets històrics de les ciutats que pertanyen al Patrimoni de la 

Humanitat a Espanya, i durant l’etapa d’educació primària, les escoles són les encarregades 

de transmetre els primers coneixements relacionats amb aquest tema, dins de l’àrea de 

ciències socials. Per aquesta raó, he decidit emprendre aquest projecte. No únicament per 

apropar aquesta informació d’Eivissa, sinó també per a posar a l’abast la informació de totes 

les ciutats d’Espanya que pertanyen a la UNESCO, és a dir, l’objectiu principal d’aquest és 

oferir una visió general de totes les ciutats Patrimoni de la Humanitat d’Espanya. Per una 

altra banda, aquesta informació serveix perquè els alumnes puguin saber i entendre com 

avança les societats segons el temps, els canvis que hi ha hagut. A més a més, que en un futur 

els infants puguin aplicar aquests coneixements a la vida quotidiana i que puguin ser persones 

lliures, crítiques i respectuoses amb valors com la solidaritat, tolerància, respecte, igualtat, 

etc.  

El projecte es durà a terme amb tota la informació trobada i es crearà contingut nou  
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que es posarà a l’abast  de tothom mitjançant la plana web. Per a aconseguir un bon estudi 

d’aquest tema, una bona connexió seria crear una plana web amb la informació trobada, 

contrastada i creada, a més a més d’imatges i diferents tipus d’activitats perquè els alumnes 

aprenguin d’una forma significativa. La web serà totalment lliure i accessible per a tots els 

ciutadans, amb la intenció de què serveixi com un recurs educatiu. Aquesta web es crearà 

mitjançant el mètode Design Based Research (DBR) que segons Valverde-Berrocoso (2016), 

té com a objectiu, oferir solucions a problemes educatius complexos. 
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2. Marc teòric 

2.1. Incorporació de les TIC a les escoles 

 

 La tecnologia es troba en constant evolució, per aquest motiu tots els ciutadans ens 

estem adaptant molt sovint a les novetats que ens van apropant. Com bé confirmen 

Castañeda, Esteve i Adell (2018), la tecnologia ha revolucionat el sector terciari, les relacions 

humanes i la cultura però, a l’àmbit acadèmic encara queda molt potencial per desenvolupar.  

 Amb el pla de modernització educativa Xarxipèlag 2.0 al 2010, la majoria dels centres 

educatius de les Illes Balears amb l’ajuda de la Conselleria d’Educació i Cultura, varen  

incorporar les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC, a partir d’ara), també 

conegudes com a tecnologies de l’aprenentatge i el coneixement (TAC, a partir d’ara). A 

banda d’aquesta integració a l’àmbit educatiu, també va fer falta la formació dels docents. 

Amb els pas del temps, cada cop hauran de fer noves formacions per poder estar actualitzats 

amb les novetats tecnològiques. Però encara que els centres educatius tinguin a l’abast dels 

mestres les formacions necessàries i els equips informàtics necessaris, no garanteix la 

innovació docent. 

 Com expliquen Pérez i Pérez (2013), l’objectiu principal de l’era digital des de la 

perspectiva dels docents, és ajudar als discents a educar-se. Actualment els infants tenen al 

seu abast molta informació i per aquest motiu és molt important que ells aprenguin a 

desenvolupar-se en la societat digital en la qual vivim, que sàpiguen fer un bon ús vivint en 

xarxa i no només com a visitants. Per aquest motiu és tan important l’objectiu principal 

mencionat anteriorment, per a què els alumnes aprenguin a desenvolupar-se a l’era digital 

de forma correcta.   

 Per altra banda, tenim el concepte de bretxa digital que Cabrero (2015) ens explica 

que aquest ha passat per diferents etapes. En un primer moment, per definir el concepte de 

bretxa digital es tenia en compte si les persones hi tenien la possibilitat o no d’accedir a les 

TIC. Després, varen analitzar els individus que tenint accés, les feien servir o no, i per 

últim, només es té en compte la qualitat i l’ús que es fan de les TIC.  

En unes altres paraules, abans es diferenciava segons el terme de “nadius i immigrants 

digitals”,  i ara és pels termes de “visitants i residents digitals” Cabrero (2015) cita a White 

i Le Cornu (2011).  

Segons Sánchez i Castro (2013) que cita a Prensky (2001) nadius i immigrants es feia servir 

per diferenciar els individus que varen néixer abans i desprès de què es disseminaren les 
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tecnologies. Pel que fa als termes de visitants i residents, segons Hernández, Ramírez i 

Cassany (2014), els visitants fan servir les TIC amb un objectiu en concret i no deixen 

petjada digital i a diferència dels residents, ells sí que deixen petjada digital i fan servir 

recursos digitals en el seu dia a dia.  

 

 Les Illes Balears, amb el projecte Xarxipèlag 2.0 promogut pel Govern l’any 2010, 

va tenir l’objectiu de garantir la incorporació efectiva de les TIC als centres educatius i als 

instituts, i així assegurar la seva immersió dins la societat del coneixement. Aquest projecte 

es va considerar com un instrument d’ensenyament i aprenentatge dins l’aula i aplicable a 

totes les matèries. També va afavorir la igualtat d’oportunitats d’accés a les tecnologies de la 

informació i a l’adquisició de competències digitals. Com diu Moya (2013) el fet 

d’incorporar les TIC als centres educatius, implica i afavoreix el desenvolupament de la 

competència digital.   

  

 Com fa referència Moya (2013) al seu article, a on exposa com transmetre de forma 

correcta les TIC, per a què els alumnes adquireixen els nous coneixements que se’ls està 

explicant, relacionant-lo amb els coneixements que ja posseeixen i així aconseguir un bon 

desenvolupament de les TIC.  Ens presenta el model TPACK (Technological Pedagogical 

Content Knowledge) per a dur a terme aquest procés. La metodologia que ens proposa, consta 

d’una línia metodològica activa, a on els alumnes duen a terme el procés d’aprenentatge 

relacionant la teoria amb la pràctica. A través de les activitats, els alumnes experimenten i 

van aprenent a través dels seus encerts i errades. A més a més, la base de les activitats són 

els continguts digitals i aquestes tenen un caràcter constructivista, col·laboratiu i cooperatiu.  

 A continuació es presenten els coneixements necessaris per a poder aplicar aquesta 

metodologia a les aules:  
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Font: http://www.tpack.org  Koehler i Mishra (2009) 

 

 A més a més, hi ha set competències clau que es desenvolupen en les activitats que 

plantegen els docents, segons els objectius que s’han proposat aconseguir. En concret la 

competència digital fa referència a l’ús segur i crític de les TIC per obtenir, analitzar, produir 

i intercanviar informació. Però a l’hora d’aplicar les TIC a les activitats, segons Gravie (2012) 

que cita a Hernández (2008), s’ha de complir quatre requisits perquè sigui efectiu 

l’aprenentatge. Aquestes condicions són les següents:  

1. Que els alumnes assoleixin nous coneixements des de una postura activa, en un entorn 

creatiu amb diferents eines i materials digitals. 

2. Que hi hagi una bona comunicació entre el mestre i els discents, i a més a més, entre 

els mateixos alumnes i en relació amb el contingut d’aprenentatge.  

3. Treball en equip. 

http://www.tpack.org/
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4. Que hi hagi relació entre els estudiants i el món real.  

 

 A més d’això, per a desenvolupar activitats relacionades amb les TIC, s’ha de tenir 

en compte segons Gravie (2012) que cita a Collins-Brown (2001), els set principis de les 

bones pràctiques de l’aplicació d’aquestes a l’educació:  

1. Afavorir les relacions entre el docent i els alumnes.  

2. Proporcionar cooperació entre els alumnes a l’hora de fer treballs. Un exemple seria 

fer treballs en línia a través de drive o d’una altra eina digital, amb l’objectiu de 

treballar en equip sense haver de coincidir tots els infants en un lloc i en un temps 

determinat. 

3. Estimular l’aprenentatge actiu i conscienciar als alumnes de la informació que 

troben a internet i poder contribuir a la construcció social del coneixement.  

4. Proporcionar retroalimentació, ja que quan els alumnes estan cercant informació, la 

tecnologia dóna respostes quasi immediates.  

5. Contribuir a flexibilitzar les entregues, el lloc de feina, etc. ; ja que la tecnologia 

afavoreix l’atenció personalitzada dels alumnes i permet treballar des del lloc que 

ells vulguin i planificar-se ells l’horari.  

6. Compartir projectes a la xarxa per a transmetre altes expectatives, amb l’objectiu 

d’elevar el nivell d’expectatives dels alumnes.  

7. Respectar els diferents estils i ritmes d’aprenentatge dels estudiants.   

 

2.1.1. Avantatges i inconvenients de les TIC dins de l’àmbit acadèmic  

 Encara que la tecnologia avança de forma molt ràpida, no sempre es garanteix que 

només n’hi hagi avantatges, podem dir que a l’àmbit de les TIC i les TAC, dintre de l’àmbit 

acadèmic hi ha avantatges, però també  limitacions, tal  com fan referència Castro, Guzmán 

i Casado (2007). 

 

Avantatges:  

o Major font de recursos educatius, ja que internet és una xarxa informàtica a nivell 

mundial i ens permet cercar tota classe d’informació,   

o Individualització dels ritmes d’aprenentatges dels alumnes,   

o Dóna facilitats per a formar grups, 

o Major contacte i interacció amb els companys i així alliberen al professor de treballs 
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repetitius,    

o Faciliten el procés d’avaluació, 

o Promou que els professors estiguin actualitzats  

o Proporciona un major contacte entre els professors d’un mateix centre i a vegades 

amb mestres d’un altre centre, com per exemple, quan es fan les formacions 

destinades al professorat,  

o Es pot respectar i atendre els diferents estils d’aprenentatge que tenen els alumnes, 

o També es poden atendre en la majoria de casos els diferents tipus d’intel·ligència, 

segons l’enfocament dels mestres a l’hora d’impartir els coneixements.    

 

Inconvenients:  

o Poden produir estrès a les persones que no tenen cert domini amb aquestes eines, 

o Pot desenvolupar que els mestres facin servir estratègies de mínim esforç, 

o Pot crear dependència dels equips informàtics per a dur a terme les tasques del 

professorat, 

o Problemes de manteniments dels equips informàtics per l’exigència d’una major 

dedicació  

o Necessitats d’actualitzar els equips informàtics i també els programes.  

 

2.2. Com ensenyar Ciències Socials  

 Segons el currículum de les Illes Balears, a l’etapa d’educació primària, el bloc de 

continguts de les Ciències Socials es pot agrupar en dos grans blocs: història i geografia. A 

més a més, segons l’article de Pagès (2002), el currículum de les ciències socials s’hauria de 

plantejar tenint en compte el que es va establir amb el National Council for the Social Studies 

dels Estats Units de Nord-amèrica l’any 1994. Per tant, el currículum hauria de ser: 

significatiu, integrador, basat en els valors, exigent intel·lectualment i actiu. Així doncs, per 

ensenyar ciències socials als infants, hem d’apropar els continguts centrats en pocs temes 

relacionats amb el seu voltant més immediat, per a què ells puguin aprofundir i entendre els 

problemes de la vida i de la societat, i d’aquesta manera els aprenentatges seran significatius, 

ja que els nous coneixements els poden comparar amb alguns esdeveniments de la seua 

pròpia vida. Si els docents seleccionen els continguts des d’un punt de vista en el que els 

discents siguin partícips del que es planteja, aquest fet ja és de caràcter integrador, perquè els 

alumnes es trobaran identificats amb els problemes plantejats o amb les situacions 
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plantejades. A més a més, els temes han de convidar als infants a poder reflexionar 

críticament sobre qüestions socials, que puguin opinar de diferents temes d’interès o inclús 

d’actualitat com els canvis que hi ha a la política segons el pas del temps, i això fa que els 

continguts estén basats en valors. Per altra banda, els continguts s’han de presentar amb una 

determinada exigència intel·lectual, potenciant la interacció dels alumnes i cercant sempre 

que sigui possible que els infants puguin fer reflexions dels temes que s’han plantejat, que 

puguin desenvolupar les respostes de forma reflexiva i argumentada, i per últim, que sigui 

actiu, és a dir, que els alumnes puguin construir els seus propis significats, processant de 

manera activa els continguts i que mínimament siguin capaços de relacionar els nous 

aprenentatges amb el que ja tenen adquirit i així poder fer servir els nous coneixements en 

situacions de la vida real.  

 Aleshores, és molt important que els discents puguin crear coneixements de qualitat 

i això es pot aconseguir partint dels seus interessos i motivacions i a més a més, dels 

coneixements que ja en saben, perquè d’aquesta forma poden extrapolar l’activitat plantejada 

al seu voltant més pròxim, i així es crearien coneixements significatius pels alumnes, com fa 

referència Moreira (2012). 

 

2.3. Com ensenyar Ciències socials incorporant les TIC  

 Tanmateix, Irastorza i Venezia (2013), proposen eines per a desenvolupar part de les 

ciències socials (geografia) amb les TIC: 

 Sistema de posicionament global (GPS) que es fa servir per a obtenir coordenades 

geogràfiques  de qualsevol punt de la superfície terrestre. 

 Disseny assistit per computador (CAD), a on l’objectiu és incorporar al format digital 

mapes realitzats a paper.  

 Processament digital d’imatges (PDI), és un software que s’utilitza pel tractament 

d’imatges generades amb un escàner o per percepció remota a través de sensors 

localitzats a satèl·lits artificials.  

 Model digital d’elevació (MDE), es fa servir per a representacions en tres 

dimensions.  

 Sistemes d’informació geogràfica (SIG), és informació alfanumèrica i gràfica, i té 

relació amb les coordenades geogràfiques.  

 Atles digitals, Google Earth, Google Maps entre altres, serveixen ver visualitzar 
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mapes dinàmics, canvis temporals, per buscar informació i descriure llocs.  

 

Altres alternatives i recursos per a desenvolupar les ciències socials amb les TIC són: 

 Explee: aquesta plana web és una eina per a la creació de presentacions animades. 

Permet als alumnes classificar els continguts a través de descripcions i imatges 

relacionades amb la temàtica que estan estudiant. L’activitat presentada a l’article 

“Cómo incluir propuestas TIC en el aula” dels autors Agudelo, Peña, Herrera, 

Morales López (2019), està relacionada amb els regnes de la natura.  

 Realitat augmentada: està caracteritzada per la facilitat que posseeix per captar 

l’atenció dels alumnes, ja que es pot crear nous sistemes d’aprenentatge en nous 

entorns visuals tridimensionals i interactius, que permet als discents experimentar 

models tangibles de llocs i objectes tal com cita Guitiérrez, Martinez ,Bravo i Bravo 

(2015) a García i Pérez (2010), i a més reforça l’aprenentatge i incrementa la 

motivació per aprendre, segons Guitiérrez, Martinez ,Bravo i Bravo (2015) que cita 

a Reinoso (2012). 

 Youtube: aquesta eina ofereix multitud de materials de qualsevol temàtica que 

podem fer servir a l’aula, Ramírez (2016). 

 Kahoot: aquest recurs digital permet als docents fer-se un compte i elaborar un 

qüestionari amb imatges per a presentar als alumnes qualsevol informació. Els 

alumnes poden accedir sense la necessitat de fer-se un compte, s’accedeix a través 

d’internet des de qualsevol dispositiu mòbil, tableta i/o ordinador, Dellos (2015). 

 Timeline: és una eina digital que es fa servir per a crear un document gràfic a on 

podem destacar dades o etapes en un temps variable, així destacant esdeveniments al 

llarg d’un temps seleccionat. https://www.visme.co/timeline-maker/  

 

 Actualment amb les noves tecnologies, és molt més fàcil trobar quasi qualsevol país 

o ciutat que vulguis descobrir amb la funció de geolocalització. Com diu Gros i Forés (2013), 

la geolocalització permet associar continguts digitals a una ubicació geogràfica física 

concreta i a més a més, aquesta pot ser activada mitjançant un dispositiu mòbil.  

 Tal com diuen Irastorza i Venezia (2013), en l’ensenyament de la Geografia, les TIGS 

(Tecnologies de la informació geogràfica) formen part d’aquest conjunt d’estratègies 

d’aprenentatge tecnològic e innovador, i diferents docents plantegen replantejar el procés 

d’ensenyament i aprenentatge a l’àrea de geografia dins de l’àmbit escolar.    

https://www.visme.co/timeline-maker/
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2.4. Què són les Ciutats Patrimoni de la Humanitat? 

 En primer lloc, Coma (2012) ens explica que el patrimoni històric, cultural, artístic, 

immaterial o de qualsevol naturalesa, és una part del passat que en la nostra actualitat 

representa una part del nostre present. Tota la història del passat és molt important al nostre 

present, per què amb la informació que d’anys enrere, ens facilita l’aprenentatge i el procés 

d’entendre els fets de l’actualitat i l’estil de vida que tenim ara.  

 Segons Coma (2012) que cita a Mattozzi (1999), el patrimoni és com un objecte 

d’estudi capaç de produir nous coneixements, valors, idees, etc. a més de proporcionar 

informació.  

 Seguidament, segons la UNESCO, l’any 1972 amb la Protecció del Patrimoni 

Mundial Cultural i Natural, va establir què determinats llocs de la Terra havien de pertànyer  

al patrimoni comú de la humanitat degut al valor que posseeixen. L’objectiu principal és 

preservar i protegir aquests patrimonis, perquè és l’herència comú de la humanitat.  

 

 Per a poder pertànyer qualsevol ciutat a la UNESCO, ha de complir uns requisits 

concrets. Segons diu la UNESCO, els requisits són: 

- Les construccions han de ser de caràcter humà. 

- Els béns ens han de  apropar a valors i cultures d’un diferent temps històric.  

- Ha de representar una característica excepcional d’una cultura, civilització actual o 

que hagi desaparegut.  

- Ha de ser exemplificar un conjunt arquitectònic, tecnològic o paisatge a on es pugui 

reconèixer diferents períodes de la història humana.  

- Ha de ser exemplificar una civilització humana, que es faci ús de la terra o de la mar 

com a representació d’una cultura o indici d’interacció dels humans al medi ambient.   

- Ha d’estar relacionat amb tradicions, creences, obres artístiques i/o literàries 

d’importància universal.  

- Els béns han de representar les principals fases de la història de la Terra.  

- Ha de exemplificar successions ecològiques i biològiques del procés evolutiu dels 

ecosistemes terrestres, d’aigua dolça, costers i marins, etc.  

- Ha de contenir les hàbitats naturals més importants per a la conservació in situ de la 

diversitat biològica.  
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 Segons la UNESCO el llistat del Patrimoni Mundial inclou en l’actualitat un total de 

1.073 llocs, dels quals 832 són culturals, 206 són naturals i 35 són mixtos. 

 Els tres primers països del món amb major quantitat de béns, segons Márquez i Caro 

(2017)  són: en primer lloc Itàlia amb 50 béns, en segon lloc Xina amb 47 béns i en tercer 

lloc Espanya amb 44 béns declarats.  

 

 

2.4.1. Espanya 

 A Espanya hi ha un total de 15 Ciutats Patrimoni de la Humanitat.  A la següent taula 

s’exposen els patrimonis de cadascuna d’aquestes. La informació de la graella s’ha contrastat 

amb els diferents ajuntaments de les diferents ciutats i amb les planes webs de ciutats 

patrimoni i la UNESCO.    

 

Ciutat Patrimoni 

de la Humanitat 

Any en el que 

va pertànyer a 

la UNESCO 

Llocs reconeguts per la UNESCO 

Alcalà d’Henares 1998 - Casa d’Hippolytus 

- Ciutat Romana de Complutum. El Conjunt Monumental 

del Fòrum  

- Santa i Insigne Catedral Magistral dels Sants Justo i 

Pastor 

- Universitat d’Alcalà. Col·legi de Sant Ildefons  

Àvila 1985 - Ciutat antiga d’Àvila 

- Basílica de Sant Vicent 

- Església de Sant Pere 

- La Muralla d’Àvila 

- Real Monestir de Sant Tomàs 

- S.A.I Catedral del Salvador 

- Església de Sant Andreu 

- Església de Sant Segon 

- Església de Sant Josep 

- Església Sant Martí 

- Església Santa Maria del Cap  
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- Església Sant Nicolau 

Baeza 2003 - Plaça de Santa Maria 

Càceres 1986 - Nucli antic de Càceres  

- Real Monestir de Santa Maria de Guadalupe  

- Cocatedral de Santa Maria 

- Santuari de la Verge de la Muntanya 

- Jueria vella i nova  

Córdoba 1984 - Centre històric de Córdoba 

- Catedral de Córdoba (Antiga Mesquita) 

- Ciutat de Medina Azahara (Madinat Al-Zahara) 

- Pont Romà de Córdoba  

- Sinagoga de Córdoba 

- Torre de la Calahorra 

Cuenca 1996 - Ciutat històrica emmurallada de Cuenca 

- Catedral de Cuenca 

- Ermita Verge de les Angoixes 

- Església de Sant Miquel  

- Església de Sant Nicolau  

- Església de Sant Pere 

Eivissa 1999 - Catedral d’Eivissa 

- Fortificació de Dalt Vila 

- Assentament fenici de sa Caleta 

- Museu Necròpolis Del Puig Des Molins 

- Praderia marina (Posidònia)  

Mèrida 1993 - Conjunt arqueològic de Mérida 

- Alcassaba de Mérida  

- Cripta de la Basílica Santa Eulàlia 

- Pont Romà 

Salamanca 1988 - Nucli antic de Salamanca  

- Catedral nova de Salamanca 

- Convent Sant Esteban “Els Dominics” 

- Plaça Major de Salamanca  

- Universitat de Salamanca 
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San Cristóbal de 

la Laguna 

1999 - Ciutat colonial no emmurallada 

- Casa Salazar-bisbat de Tenerife 

- Real Santuari 

- Església Nostra Senyora de la Concepció  

- Església i Ex-convent de Sant Agustí  

Santiago de 

Compostel·la 

1985 - Ciutat vella de Santiago de Compostel·la 

- Catedral de Santiago de Compostel·la 

- Plaça de la Immaculada 

- Plaça de la Quintana 

- Plaça de les Plateries 

- Plaça del Obradoiro 

Segovia 1985 - Nucli antic de Segovia 

- Aqüeducte de Segovia 

- Alcàcer de Segovia 

- Catedral de Segovia 

- Església de la Santíssima Trinitat 

- Església de Sant Justo i Sant Pastor 

Tarragona 2000 - Amfiteatre de Tarragona 

- Catedral de Tarragona 

- Circ Romà 

- Muralla Romana de Tarragona 

Toledo 1986 - Ciutat històrica de Toledo 

- Església dels Jesuïtes  

- Monestir de Sant Joan dels Reis 

- Santa Església Catedral Primada de Toledo 

- Sinagoga Santa Maria La Blanca 

Úbeda 2003 - Plaça Vázquez de Molina  

 

 

 

 Finalment, a Espanya tenim aplicacions mòbils a on està recollida informació de les 

ciutats patrimoni. Les dues que he seleccionat són les següents: per una banda “Ciudades 
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Patrimonio” a on tenim informació de totes les ciutats, i per altra banda “Ibiza Ciudad” a on 

només està recollida informació explicita d’Eivissa.   

2.4.2. Eivissa 

 Segons la plana web Ciudades Patrimonio, a l’apartat d’agenda, podem trobar la 

notícia del dia 1 de juliol de l’any 2019, a on comuniquen que Rafael Ruiz, l’Alcalde 

d’Eivissa, és declarat el nou president de les Ciutats Patrimoni de la Humanitat a l’àmbit 

nacional.  

 A més a més, segons la plana web de l’ajuntament d’Eivissa, sabem que la ciutat va 

entrar dins del conjunt de Patrimoni de la Humanitat el 4 de desembre de 1999.  

 Segons la UNESCO, Eivissa és una ciutat de caràcter mixt perquè està composta per 

patrimoni cultural i natural. Dins del patrimoni cultural podem trobar restes que ens donen 

informació de la protohistòria, al període fenici-cartaginès, relacionat directament amb 

l’economia de l’illa, com l’assentament fenici de sa Caleta, la Necròpolis Del Puig Des 

Molins. La fortificació de Dalt Vila és un exemple de l’arquitectura militar renaixentista i el 

museu Puget. Dins del patrimoni natural, trobem les praderes de posidònia oceànica, que és 

una espècie endèmica que només la podem trobar al Mar Mediterrani.  

 

2.4.3. Iniciatives de les Ciutats Patrimoni de la Humanitat per a l’Educació 

Primària 

 En aquest apartat es troben una sèrie d’activitats que hi ha plantejades des de la plana 

web ciudadesdepatrimonio.org, a més de dos testimonis escollits de dos centres educatius 

que varen dur a terme les activitats proposades pel programa dirigit pel Govern d’Espanya, 

anomenat “Aula Patrimoni”.  

 

 Rutes i punts d’interès 

 Aquesta plana web recull per ordre alfabètic, totes les Ciutats Patrimoni de la 

Humanitat que estan reconegudes a Espanya. Per a cada ciutat, hi ha creat un mapa interactiu 

i geolocalitzat a on podem trobar tots els punts d’interès i a més una ruta marcada que ens 

serveix de guia per a visitar el punt més destacat de cada ciutat.    

 Plana web: http://www.ciudadespatrimonio.org/accesibilidad/  

 

 Aula Patrimoni  

http://www.ciudadespatrimonio.org/accesibilidad/
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 Aquest és un programa dirigit pel Govern d’Espanya. Aquesta proposta es va dur a 

terme per primera vegada el curs acadèmic 2014-2015 i fins a l’actualitat està actiu. El 

programa pedagògic, “Aula Patrimoni” està dirigit pels alumnes que viuen i estudien a 

aquestes quinze ciutats. L’objectiu principal és que els discents sàpiguen conèixer i valorar 

totes les ciutats reconegudes per la UNESCO, dins de l’àmbit nacional. Això es du a terme a 

través d’activitats programades a les diferents localitats i a més hi ha programats viatges 

culturals per a grups escolars d’altres Ciutats Patrimoni.  

 Plana web: http://www.ciudadespatrimonio.org/cuidadodelpatrimonio/index.php?id=100&curso=2020  

 

 Testimoni d’un viatge d’intercanvi del programa “Aula Patrimoni” 

 En aquesta plana web podem llegir les experiències del programa didàctic “Aula 

Patrimoni”. Per un costat, tenim l’experiència dels alumnes de 6è de primària del col·legi 

Cooperativa Alcàcer de la província de Segovia, que varen anar a Santiago de Compostel·la. 

Per altra banda tenim el relat de l’experiència dels alumnes de 6è de primària de Santiago de 

Compostel·la que varen anar a Segovia. Ambdós grups varen realitzar les activitats que 

havien programat els docents de cada col·legi, encara que prèviament, cada grup de discents 

havien de fer una investigació dels llocs d’interès de la ciutat.  

 Plana web: http://www.colegiocooperativaalcazar.es/site/actividades/aula%20patrimonio/aula_patrimonio.html  

 

 

  

http://www.ciudadespatrimonio.org/cuidadodelpatrimonio/index.php?id=100&curso=2020
http://www.colegiocooperativaalcazar.es/site/actividades/aula%20patrimonio/aula_patrimonio.html
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3. Estat de la qüestió 

3.1. Procediment de recerca  

 L’objectiu  principal d’aquesta recerca es basa en obtenir informació de quin és l’ús 

de les eines TIC als centres educatius. Per ha realitzar aquest procediment de recerca, m’he 

centrat en cercar informació relacionada amb activitats que s’han dut a terme a centres 

educatius, concretament a l’etapa d’educació primària. En primer lloc, he fet una investigació 

de recursos relacionats amb l’àrea de Ciències Socials i que s’hagin desenvolupat utilitzant 

eines TIC per a dur a terme les activitats. En segon lloc, he anat concretant l’àrea de les 

ciències socials, cercant concretament eines TIC per a desenvolupar la geografia i per altra 

banda la història. Per últim, hem vaig centrar en cercar activitats amb eines TIC que 

duguessin a terme activitats de les Ciutats Patrimoni de la Humanitat. Però, abans de fer la 

recerca, com he mencionat en apartats anteriors, he realitzat una investigació per a saber 

quines eines TIC són les més utilitzades a l’àrea d’Educació Primària, per a poder obtenir 

informació més concreta.  

 Aquesta recerca s’ha dut a terme fent servir diversos cercadors, amb l’objectiu 

d’aconseguir informació de qualitat i que sigui contrastada. Els que he fet servir són: 

Dialnet, que és un dels cercadors més populars per aconseguir articles científics i cercador 

de revistes; Biblioteca UIB, per a cercar documents científics i també posa a l’abast altres 

enllaços de cercadors; Raco que és un espai web obert de revistes catalanes científiques i 

per últim Google Scholar que dóna informació de forma més amplia i a més a més en 

diferents llengües.  

 Gràcies a aquestes eines de gran valia, he pogut obtenir la descàrrega i l’obtenció 

d’informació necessària i d’interès per a desenvolupar aquest projecte.  

3.2. Resultats de la recerca 

 Els resultats de la recerca no han estat del tot el que m’havia suposat, en relació amb 

l’àrea de Ciències Socials. En un primer moment, quan va començar la recerca, pareixia 

que hi havia molts de recursos digitals, però analitzant-los, la gran majoria són blogs amb 

totes les matèries d’Educació Primària però, no són talment interactives i tenen quasi tot el 

contingut en forma d’imatges i/o text. Aquests mostren informació però, no possibilita la 

reproducció de les activitats que s’han dut a terme, ja que no són recursos digitals i/o 
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interactius. Per altra banda, també en aquests hi havia material per a descarregar, però la 

idea principal era trobar recursos interactius, que es puguin dur a terme directament amb els 

ordinadors, tauletes, etc.  

A més a més, pel que fa al contingut relacionat directament amb les Ciutats Patrimoni, he 

trobat una unitat didàctica de cadascuna de les ciutats patrimoni i relats d’experiències 

d’intercanvi entre les diferents Ciutats Patrimoni que han participat en el projecte aula.  

 Així mateix, hi ha una gran quantitat de col·legis que tenen no només un blog, sinó 

una plana web a on creen contingut i realitzen activitats de forma cooperativa amb els 

discents i el professor. Però quan cerquem articles que tinguin informació referent a les 

ciutats patrimoni, quasi tota aquesta està relacionada amb el turisme i en un petit percentatge 

amb la didàctica.  

 Pel que fa als resultats extrets, he seleccionat activitats portades a terme fent servir 

eines TIC com són, planes webs, en la majoria de casos WIX perquè és un recurs gratuït per 

a crear planes webs; blogs educatius a on presenten activitats que fan a un grup escolar; 

mapes conceptuals per a organitzar la informació que han d’estudiar els alumnes, etc., però 

també he trobat alguns blogs que són molt interesants però estan desactualitzats i/o els han 

posat privats i ja no es pot accedir al contingut de la plana web.   

3.3. Experiències portades a terme 

 Una vegada feta aquesta recerca de les activitats que hi ha al voltant de les Ciències 

Socials fent servir suports TIC, precedeixo a fer un recull d’aquelles bones pràctiques que 

m’han semblat més interessant.  

 

 Unitats didàctiques de les Ciutats Patrimoni de la Humanitat 

  A la plana web de les Ciutats Patrimoni, podem  trobar una guia didàctica de 

cadascuna de les ciutats. En aquestes guies podem trobar activitats relacionades amb la 

informació destacada de cada patrimoni de la ciutat i exemples d’exercicis per a presentar 

aquesta informació als alumnes. Aquesta informació està presentada en diferents llengües, 

en el cas de la ciutat d’Eivissa, podem observar que fan servir el castellà, el català i l’anglès.  

Plana web: http://ciudadespatrimonio.org/mpublicaciones/materialdidactico.php  

 

 Abarán Smart Monuments  

 Segons la Plana Web Educación 3.0, el col·legi Bilingüe Virgen del Oro de Abarán, 

ens presenta una plana web creada pels alumnes de segon de primària. Aquesta plana web ha 

http://ciudadespatrimonio.org/mpublicaciones/materialdidactico.php
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estat creada amb el suport TIC de Google Sites. És una guia turística-didàctica que ens apropa 

monuments de la comunitat de Múrcia, llocs d’interès, tours virtuals, etc. Qualsevol persona 

pot accedir amb el seu smartphone a la informació creada pels discents a través d’un còdec 

QR.  

Plana web: https://sites.google.com/view/abaransmartmonumentsvdo/página-principal  

 

 AcuérdaTIC  

 Segons la Plana Web Educación 3.0, aquest suport TIC està basat en un projecte 

d’història del col·legi Conde de Vallellano, situat a Palència. El professor Pablo Casado 

Berrocal té com a  objectiu que els seus discents investiguin quin paper ha jugat a cada etapa 

de la història la localitat a on viuen aquests infants. Per a desenvolupar aquesta activitat, el 

docent ha fet servir suports com l’ipad per a fotografiar llocs d’interès i monuments, l’editor 

de text Pages per a redactar la informació i ThingLink i Google Maps per a compartir la 

informació.  

Plana web: http://latribudelosdoce.blogspot.com/2015/01/acuerdatic-proyecto-colaborativo-

de.html 

 

 Recursos TIC primària  

 El centro educatiu Campo de la Cruz, des de l’any 2017 tenen un blog assignat a cada 

curs acadèmic a on podem trobar informació i recursos. Aquest blog de 6è de primària, es 

divideix per les diferents àrees. A l’àrea de geografia, podem trobar tota mena d’informació 

relacionada amb cada bloc de continguts, encara que cada comunitat autònoma té el seu 

currículum. Dins d’aquest espai hi ha recursos de mapes conceptuals amb la informació més 

important de cada tema i recursos TIC per a practicar els coneixements que estan adquirint 

els alumnes.  

Plana web: https://enlacestic6primaria.blogspot.com/search/label/S1  

 

 Recursos interactius de geografia   

 La plana web Educación 3.0, ofereix un recull quinze recursos interactius per a 

treballar l’àrea de ciències socials, en concret la geografia. L’objectiu d’aquests recursos TIC 

és practicar els coneixements que estan adquirint els alumnes. Les eines seleccionades són 

les següents:  

1- Seterra: https://online.seterra.com/es/  

2- Ríos del mundo: http://www.dibujosparapintar.com/sopas_de_letras/sopa_2197  

https://sites.google.com/view/abaransmartmonumentsvdo/página-principal
http://latribudelosdoce.blogspot.com/2015/01/acuerdatic-proyecto-colaborativo-de.html
http://latribudelosdoce.blogspot.com/2015/01/acuerdatic-proyecto-colaborativo-de.html
https://enlacestic6primaria.blogspot.com/search/label/S1
https://online.seterra.com/es/
http://www.dibujosparapintar.com/sopas_de_letras/sopa_2197
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3- Pasapalabra:https://sites.google.com/a/genmagic.net/pasapalabras-

genmagic/areas/social-natural/ciudades-provincias-y-comunidades  

4- Puzzle países del mundo: http://www.ign.es/web/ign/portal/recursos-educativos  

5- Testeando: https://www.testeando.es/  

6- Juegos geográficos: https://world-geography-games.com/es/index.html  

7- Mapas flash interactives: http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/mapasflash.htm  

8- Entrena tu cerebro con la geografia en Toporopa: https://www.toporopa.eu/es/  

9- Didactalia:https://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractiv

os  

10- Atlas escolar: https://atlas 

escolar.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=77ae3efc94174a2fb2

16abda32b564f4 

Plana web: https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/juegos-geografia-secundaria/  

 

 Recursos para el aula  

 Aquesta plana web està dirigida per un docent del centre educatiu Los Almendros de 

La Lastrilla, a Segovia. Té un apartat d’Educació infantil i altra d’Educació Primària, però 

només dels cursos de cinquè i sisè.  Dins de l’àrea de primària, podem trobar diferents 

apartats, tal com: ciències socials, ciències naturals, llengües i matemàtiques. Dins d’aquest 

espai hi ha recursos TIC per a practicar els coneixements que estan adquirint els alumnes.  

Plana web: http://boj.pntic.mec.es/~jverdugo/CCSS5.htm  

 

 Blog de 6º. Los alumnos de Diana  

 Aquest blog està dirigit per una docent d’un centre educatiu d’Espanya. Concretament 

va dirigit per sisè curs d’educació primària. El contingut està orientat exclusivament per a 

desenvolupar i treballar les ciències socials.  Dins d’aquesta plana web podem trobar vuit 

temes, i cadascun conté una mena de recursos i activitats interactives per tal que els alumnes 

puguin estudiar amb diversos recursos TIC.  

Plana web: http://blogdesextodediana.blogspot.com/p/ciencias-sociales.html  

 

 Finalment aquest ha estat el recull d’activitats educatives seleccionades segons 

diverses fonts biogràfiques i planes webs analitzades. Amb aquestes pràctiques educatives es 

persegueix donar una perspectiva sobretot del que s’ha treballat fins ara, i també la forma en 

què s’ha desenvolupat.   

 Aquestes pràctiques educatives són una font d’informació molt bona i interessants 

https://sites.google.com/a/genmagic.net/pasapalabras-genmagic/areas/social-natural/ciudades-provincias-y-comunidades
https://sites.google.com/a/genmagic.net/pasapalabras-genmagic/areas/social-natural/ciudades-provincias-y-comunidades
http://www.ign.es/web/ign/portal/recursos-educativos
https://www.testeando.es/
https://world-geography-games.com/es/index.html
http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/mapasflash.htm
https://www.toporopa.eu/es/
https://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos
https://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/juegos-geografia-secundaria/
http://boj.pntic.mec.es/~jverdugo/CCSS5.htm
http://blogdesextodediana.blogspot.com/p/ciencias-sociales.html
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per a poder desenvolupar i confeccionar l’apartat de pràctica educativa que es presentarà al 

següent apartat.  
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4. Part Pràctica 

4.1. Introducció 

 Cada cop els avanços tecnològics són més ràpids i la nostra societat digital té la 

necessitat d’actualitzar-se al mateix temps que la tecnologia. Per aquest motiu, és necessari 

que els centres educatius també estiguin el més actualitzats possible. El fet que els docents 

estiguin informats de totes les novetats i avanços tecnològics fa que sigui molt important, i a 

més crea la necessitat de fer cursos de formació, amb l’objectiu d’estar sempre actualitzats.  

 Aleshores, aquest projecte sorgeix per la idea de potenciar les TIC als centres 

educatius i a més a més, cercar eines i opcions més innovadores. Un dels objectius és cercar 

activitats que facin servir recursos tecnològics nous, com per exemple la geolocalització, 

mitjançant Google Maps, i a més a més, ens confirmen Gros i Forés (2013),  que 

l’aprenentatge basat en la geolocalització ens permet generar entorns d’aprenentatge més 

motivadors i amb més qualitat.  

 Però la idea principal d’aquest projecte que s’està desenvolupant, és oferir una visió 

general  de què vol dir ciutats patrimoni de la UNESCO, de saber per què necessitem cuidar 

aquests patrimonis que estan reglats per unes lleis de protecció i de posar a l’abast informació 

de totes les ciutats Patrimoni de la Humanitat d’Espanya i atracar-li als alumnes la geografia 

amb una altra perspectiva, amb la intenció de què els discents puguin crear aprenentatges 

més significatius i reflexius.  Aleshores, per a poder dur a terme aquesta proposta, s’ha 

dissenyat una plana web, creada amb l’eina WIX, on es treballaran els continguts relacionats 

amb les ciutats patrimoni d’Espanya, que pertanyen dintre del bloc de ciències socials, i més 

concret amb l’àrea de geografia, a partir de recursos propis que es crearan.  

 La plana web desenvolupada té com a objectiu ser una eina accessible, oberta i lliure 

per a què tothom la pugui fer servir. A més a més, s’espera que aquesta s’utilitzi com un 

recurs educatiu per a aquells centres educatius que vulguin fer servir els materials publicats 

i proposar millores i recursos nous.  

 Finalment, seguint aquest enllaç, es pot visualitzar l’eina creada per a desenvolupar 

els objectius que pertanyen a l’àrea de geografia dintre de les ciències socials, a partir de 

diferents eines digitals: https://ciutatspatrimoni20.wixsite.com/alejandracamacho  

 

 

https://ciutatspatrimoni20.wixsite.com/alejandracamacho
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4.2. Recerca  

 La investigació que s’ha dut a terme, és la que ha donat idees per a crear l’eina digital, 

és a dir, la plana web. Referent al concepte de Ciutats Patrimoni de la Humanitat, a l’hora de 

cercar informació, quasi tota fa referència a l’àmbit del turisme i en menor percentatge a 

l’àmbit d’educació. Per aquest motiu, el propòsit d’aquesta eina digital, és formar un espai 

amb recursos i activitats que fan referència a totes les Ciutats Patrimoni d’Espanya. He trobat 

activitats relacionada amb el concepte de Ciutats Patrimoni d’Espanya, però no estan 

elaborades amb suport TIC, per això, el meu objectiu és crear aquest contingut amb suport 

TIC a la plana web.  

 Per a desenvolupar la plana web, es farà servir l’eina WIX, que és un recurs per a la 

creació de planes webs de forma gratuïta. Aquesta permet que la plana web sigui molt visual 

i molt intuïtiva a l’hora de desenvolupar les tasques de creació i d’edició de la plana web i el 

contingut que la compon.  

 

4.3. Objectius de recerca  

 

Objectiu General 

 Dissenyar una plana web basada en les Ciutats Patrimoni de la Humanitat 

(Ciències socials) 

Objectius Específics  

 Crear una eina lliure pels docents  

 Dur a terme les dues primeres iteracions del model DBR 

 

 

4.4. Metodologia 

 La metodologia seleccionada per dur a terme aquest projecte és l’anomenada Design 

Based Research (DBR). L’objectiu principal de fer servir aquesta metodologia és el 

d’aconseguir el desenvolupament correcte i màxim de les activitats que es presentaran al 

següent apartat d’activitats. Aleshores, la primera investigadora que va desenvolupar aquest 

model, va ser Brown (1992). 

 Encara que el nom més comú és Design Based Research, tal com diu l’autor 
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Valverde-Berrocoso (2016) al seu article, també és anomenada o coneguda com “design 

research”, “formative reaearch” o “design experiments”.  

 Segons com Valverde-Berrocoso (2016) cita a Kelly (2006), què defineix aquesta 

metodologia com un tipus d’investigació exploratòria que destaca el valor que té la novetat 

i que aposta per enfocaments no convencionals però sí creatius.  

 El fet d’elegir aquesta metodologia és perquè la proposta que es planteja es troba en 

un punt molt inicial i és molt important poder tenir el feedback d’altres docents per a poder 

incorporar totes les millores i aportacions que altres professionals creguin que són 

convenients per a poder anar millorant cada cop més aquest projecte educatiu.  

 Segons Valverde-Berrocoso (2016), altre objectiu que té aquest mètode és oferir 

solucions a problemes educatius complexos, o com diu (Romero-Ariza,2014), aportar 

solucions als diversos problemes que van sorgint, a més a més, ens diu que cerca una 

influència directa a la pràctica docent i l’objectiu que té és oferir solucions a problemes 

educatius complexos.  

 

Segons Plomp i Nieveen, (2010), el model DBR és compon per diferents fases: 

1. Investigació preliminar: es fa una revisió teòrica inicial i s’estableix les bases 

conceptuals del treball.  

2. Fase de prototip: es decideix quin serà el disseny del treball i aquest es sotmetrà a 

diferents avaluacions, amb l’objectiu de millorar la intervenció. 

3. Fase d’avaluació: es en aquest moment a on trobem el feedback de les persones que 

han col·laborat fent recomanacions de millora, per a poder aconseguir la millor 

versió possible de l’estudi en qüestió. 

 

 Aleshores, una vegada que la plana web ja estigui desenvolupada, es durà a terme 

l’última fase del mètode DBR, és a dir, demanaré l’ajuda d’algun professor d’Educació 

Primària perquè em doni un feedback amb crítiques constructives i propostes de millora per 

a poder millorar el projecte educatiu. Els docents es definiran també com a participants, ja 

que amb les seues interaccions i propostes, ajudaran al fet que la plana web sigui de més 

qualitat. Encara que, fins que no es dugui a terme les activitats, no podré saber si aquestes 

necessiten també qualsevol millora, i és aquí a on els docents poden tornar a donar-me 

feedback per així poder millorar els recursos didàctics. Així mateix, Edelson (2006) ens diu 

que una vegada que s’ha publicat la investigació, les persones especialitzades en el àmbit 

seleccionat, poden ajudar als professors en la revisió del material dissenyat, tenint en compte 
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aspectes que no s’haurien explorat de de una perspectiva tradicional. Amb aquest mètode sí 

que es farà, ja que d’aquesta manera, tinc la previsió de què els experts em facin suggerències 

i/o recomanacions de canvis tantes vegades com faci falta. Tots els canvis em permetran que 

aquesta posada en pràctica del projecte sigui més significant.  

4.4.1. Primera Iteració 

 Per a poder desenvolupar d’una forma correcta la metodologia emprada, és a dir, el 

mètode DBR, s’ha dut a terme iteracions per a poder millorar el projecte, i per aquest motiu 

es sol·licita l’aportació de diferents especialistes que estan relacionats amb el tema en concret 

que s’ha de revisar. L’objectiu de les iteracions és millorar l’eina, recursos o activitats que es 

presenten al projecte que s’està desenvolupant. 

 El projecte Mar i Terra està a una fase inicial i no tindré temps de poder dur-lo a la 

pràctica a un centre escolar d’Eivissa, però amb la revisió d’un especialista que es dedica a 

la creació de contingut digital, la plana web tindrà més qualitat per ha publicar-la.  

 La persona encomanada de dur a terme la primera iteració, és un professional que 

treballa fent funcions de community manager. Es dedica expressament a dur les xarxes 

socials de comerços i/o de diferents empreses i a més crea contingut digital adaptat a 

cadascuna de les necessitats dels seus clients. És una persona que té molta creativitat i molta 

cura a l’hora de dissenyar i dur a terme projectes nous.  

 Segons la revisió feta de la plana web, les correccions han estat les següents:  

- Fer servir una eina digital per a poder simplificar els URL que he fet servir al llarg 

d’aquest projecte. L’eina la podem trobar a aquest enllaç: https://www.shorturl.at  

- Fer servir una mida adequada (940x640 píxels) de les fotografies, amb l’objectiu de 

tenir una plana web que carregui ràpidament, i així que les persones que tinguin accés 

a la plana, no hagin d’esperar a que es carreguin els recursos. 

- Per a la creació de la plana web, a l’hora de seleccionar els colors, tenir en compte 

l’escala dels colors complementaris per aconseguir que sigui més atractiva visualment 

l’eina digital.  

4.4.2. Segona Iteració  

 Aquesta revisió l’ha portat a terme una mestra del CEIP Balançat, situat al poble de 

Sant Miquel. Aquesta està molt vinculada a tot el que fa referència a les TIC al centre 

educatiu. Pràcticament, presenta als alumnes tota la informació digitalitzada i té molta cura 

https://www.shorturl.at/
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a l’hora d’adaptar la informació a les necessitats dels seus alumnes. Després de fer la revisió 

a la plana web, els consells que em va donar per millorar l’eina digital són els següents:  

- Adaptar el contingut de la plana web per a correcta visualització des d’un ordinador 

i des d’un dispositiu mòbil.  

- Organitzar la plana web amb enllaços directes en tots els apartats, perquè des de la 

plana principal puguin tenir accés directe als altres apartats amb una vinculació 

interna d’aquests.  

 

4.5. Proposta Didàctica  

 Aquesta proposta didàctica ha estat dissenyada amb la intenció de què els docents 

puguin fer servir el material exposat a la plana web i així dur a terme les activitats proposades 

als centres educatius d’Espanya, encara que les activitats proposades tractarà directament 

amb l’Illa d’Eivissa per a facilitar informació dels valors que té com a Ciutat Patrimoni, amb 

les eines TIC. A la plana web hi ha tot el material necessari per a poder desenvolupar les 

diferents activitats plantejades.   

 L’eix principal que constitueix la unitat didàctica, està basat en diferents eines digitals 

què podem fer servir per a presentar activitats, com per exemple, la geolocalització als mapes, 

editor de vídeo, programes de presentació de diapositives, etc.   

 A la plana web dissenyada amb el programa WIX, es recollirà tota la informació, 

imatges i material necessari per desenvolupar les activitats, perquè els alumnes i els docents 

puguin dur a terme les activitats plantejades. Així mateix, aquesta plana web servirà per a 

què els alumnes amb l’ajuda del professor, puguin publicar a les diferents seccions que té la 

web, les activitats o treballs desenvolupats.  

 

4.6. Objectius Didàctics  

 

Objectiu General  

 Conèixer les Ciutats Patrimoni de la Humanitat d’Espanya a partir d’activitats 

proposades en entorns virtuals i per al desenvolupament d’hàbits de treball individual 

i col·laboratiu 

Objectius Específics del Currículum de les Illes Balears  
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 Establir connexions entre els coneixements previs amb els nous que han adquirit 

i desenvolupar la competència digital 

 Apreciar les diferències en el medi social i cultural que es produeixen amb el pas 

del temps i aplicar-les a l’estudi de la història de les Illes Balears i de l’Estat 

Espanyol.   

 Utilitzar la lectura i les tecnologies de la informació i la comunicació per obtenir 

informació i com a instrument per aprendre i compartir coneixements. Descobrir les 

possibilitats que ens ofereixen les tecnologies de la informació i la comunicació i 

aplicar-les habitualment a l’aula. 

 Participar en l’elaboració i l’avaluació de treballs d’investigació relacionats amb 

aspectes rellevants de l’entorn social i cultural, amb la conservació del medi i del 

patrimoni i amb les accions solidàries tant individualment com en grup. 

 

4.7. Destinataris 

 Aquesta unitat didàctica va dirigida als alumnes de quart a sisè d’Educació Primària, 

és a dir, alumnes de segon cicle, tal com estableix el currículum d’Educació Primària a les 

Illes Balears amb la llei LOMQUE, encara que s’ha de tenir en compte que aquests alumnes 

han de tenir una competència digital elevada per a poder realitzar les activitats amb les eines 

TIC. 

 Per a establir els continguts i els objectius específics s’ha pres com a referència el 

currículum de les Illes Balears, concretament l’àrea de ciències socials, de l’apartat que fa 

referència al segon cicle. A més a més d’avaluar la destresa amb les TIC, també es té en 

compte el treball en equip, la cohesió dels alumnes en diferents grups d’equip, l’autonomia 

que tenen per a treballar de forma individual, entre d’altres.  

 L’objectiu d’aquest projecte és que tots els alumnes i escoles que vulguin fer servir 

aquesta plana web, puguin fer-ho i així posar en practica les activitats proposades per a 

aprendre continguts relacionats amb les ciutats patrimoni de la humanitat en l’àmbit nacional.  

 Aquests destinataris poden seguir construint la plana web i la poden actualitzar amb 

el material que ells creen i publicar-ho a l’apartat: blog.  

 

4.8. Competències Clau 

Trobem un total de set competències clau, però al llarg d’aquest projecte només es 

desenvoluparan les esmentades a continuació:   
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Competències Clau 

Competència digital És refereix a l’ús segur i crític de les TIC per obtenir, analitzar, 

produir i intercanviar informació. 

Competència lingüística És l’habilitat per a utilitzar les diverses llengües contemplades 

al currículum del centre, per a expressar idees e interactuar amb 

altres persones de manera oral o escrita. 

Social i cíviques Fan referència a les capacitats per a relacionar-se amb les 

persones i participar de forma activa i democràtica a la vida 

social i cívica. 

Aprendre a aprendre Implica que l’alumne desenvolupi la seua capacitat per iniciar 

l’aprenentatge i persistir en ell, organitzar les tasques i el temps, 

i treballar de manera individual o cooperativa per a aconseguir 

un objectiu.  

Competències bàsiques 

en ciència i tecnologia  

 

Aquesta competència contribueix al desenvolupament de 

pensament científic, ja que inclou l’aplicació dels mètodes 

propis de la racionalitat i les destreses tecnològiques, que 

condueixen a l’adquisició del coneixement i l’aplicació dels 

descobriments del benestar social. 

 

 

 A través d’aquest resum es pot observar quines són les competències clau que es 

desenvoluparan amb les activitats plantejades al següent apartat d’activitats.  És evident, que 

la intenció d’aquest projecte és desenvolupar principalment la competència digital. Per treure 

el benefici més gran a aquesta competència, és molt rellevant que els professors tinguin una 

bona formació a les TIC i a més a més, a l’hora de dur a terme les activitats de caràcter TIC, 

que els docents proporcionin totes les eines necessàries als seus alumnes. L’objectiu principal 

que es persegueix, és que els alumnes aconsegueixin desenvolupar un coneixement bàsic tant 

del funcionament dels ordinadors com de les tauletes, i a poc a poc, anar desenvolupant un 

coneixement més avançat, segons les necessitats de cada alumne i el seu ritme d’aprenentatge 

i d’assimilació de nous coneixements.   

 Aleshores, altra competència que es desenvoluparà simultàniament a cada activitat, 

serà la lingüística. La comunicació és un element que es troba actiu sempre, ja sigui a l’hora 

de treballar en equip o de forma individual, ja que a les activitats han de cercar informació, 
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han de transmetre informació, hi ha comunicació entre el mestre i els alumnes, entre els 

mateixos alumnes, etc. Però més concretament, els discents s’hauran de centrar per a complir 

els requisits que si els demana, és a dir, que els texts o la informació que processin, ha de 

tenir coherència, cohesió i adequació. Per altra banda, han d’arribar a complir les normes 

ortogràfiques establertes per al nivell concret pel qual s’ha preparat l’activitat. 

 El fet de desenvolupar la competència social i cívica, és per la importància de saber 

treballar els alumnes en equip, respectant les opinions de cadascun dels participants de 

l’equip de feina, desenvolupar la paciència  per a respectar el torn de paraula, aprendre a 

saber dir les crítiques d’una forma constructiva i d’aquesta forma ajudar-se a millorar entre 

tots els membres, etc. Aquesta competència té aspectes molt positius, ja que els ajuda a ser 

més tolerants i els permet als alumnes conèixer millor als altres companys i saber amb quins 

es complementen millor i amb quins han de tenir més paciència, tolerància o ajudar-los una 

mica més, perquè cada infant té un caràcter diferent i un ritme d’aprenentatge diferent als 

demés, però encara així, és molt important fer grups heterogenis per a desenvolupar 

l’autoregulació entre els infants, amb la supervisió i ajuda del professor.  

 La competència d’aprendre a aprendre, es durà a terme mitjançant errades i encerts 

que els alumnes vaguin fent a l’hora de posar en pràctica tots els coneixements nous que 

estan adquirint.  

 Finalment, quan els alumnes començant a desenvolupar aquest pensament científic, 

aplicant diferents mètodes d’actuació per a crear contingut o desenvolupar les activitats 

plantejades, és quan s’activa les competències bàsiques en ciència i tecnologia. Es tracta de 

dur a terme   mètodes propis de la racionalitat i les destreses tecnològiques, que condueixen 

a l’adquisició de nous coneixements. 

4.9. Continguts  

 Per a poder elaborar i desenvolupar la plana web, he seleccionat els objectius 

específics i els continguts regulats i establerts pel Currículum de les Illes Balears, 

concretament, a l’àrea de Ciències Socials, i que estan relacionats i adequats a la proposta 

plantejada a l’apartat d’activitats. Per a seleccionar els objectius i els continguts, primer s’ha 

desenvolupat una anàlisi per a identificar aquells que resulten més significatius i adequats a 

la proposta plantejada, per aconseguir un bon resultat. A més a més, tant els objectius com 

els continguts, s’han extret de l’apartat de segon sicle, per tant, corresponen als cursos de 

quart a sisè de primària. El motiu de seleccionar aquest cicle, ha estat la intenció de 

desenvolupar principalment la competència digital, que implica l’ús de les TIC amb un nivell 
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més alt que els alumnes de primer cicle.   

 

Continguts del Currículum de les Illes Balears 

De quart a sisè curs acadèmic 

Bloc 1 - Continguts comuns  Selecció i organització d’informació 

relacionada amb les ciències socials.  

 Utilització de les tecnologies de la 

informació i la comunicació per cercar i 

seleccionar informació, simular processos i 

presentar conclusions. 

 Realització de les tasques encomanades 

i presentació dels treballs de manera 

ordenada, clara i neta. 

 Realització de presentacions de forma 

individual i en grup. 

 Adquisició d’habilitats per a la resolució 

pacifica de conflictes.  

 Participació en activitats de grup 

mostrant comportaments responsables, 

constructiu i solidari, respectant els 

principis bàsics del funcionament 

democràtic.  

Bloc 2 - El món que ens envolta   La intervenció humana en el medi. 

 Representació de la Terra a través de 

diferents eines: plànols, mapes, planisferis i 

globus terraqüis.  

Bloc 3 - Viure en societat  Entitats territorials i òrgans de govern. 

Bloc 4 - Les empremtes del temps  - 

 

4.10. Activitats  

 En aquest paràgraf es desenvoluparà la part pràctica d’aquest projecte. És una unitat 

didàctica composta per tres propostes didàctiques, les quals es componen per diferents 

activitats. Cada proposta té una successió gradual dels conceptes principals que estructuren 

aquest treball. L’objectiu és que els infants vaguin assimilant i acomodant els nous 

coneixements i finalment que estiguin assolits.  

 Per a dur a terme les activitats, sempre s’utilitzaran les TIC. Com s’ha exposat 

anteriorment en altres apartats,  un dels eixos principals d’aquest treball, és l’ús de les TIC 

per a què els alumnes desenvolupin més destresa i siguin més independents a l’hora de 

desenvolupar les activitats que es duen a terme fent servir eines digitals.  
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 Aleshores, aquest conjunt d’activitats estaran penjades a l’eina digital, és a dir, a la 

plana web Mar i Terra, que ha estat creada expressament per a poder desenvolupar els 

continguts plantejats a aquest projecte que estic desenvolupant. Per aquest motiu, és molt 

important que els discents tinguin un bon nivell de destresa, per a poder fer servir les eines 

digitals, com podria ser: ordinadors, tauletes, càmeres de fotos, etc.  

 

 

Activitat 1 

Quina ciutat patrimoni és? 

Agrupació Grup de 2 alumnes  

Material Ordinadors amb accés a internet. 

Temporalització Quatre sessions de 45 minuts (180 minuts) 

Desenvolupame

nt 

Primera Sessió: 

- Què sabem de les Ciutats Patrimoni? 

Segona Sessió: 

- Cercar informació de la Ciutat Patrimoni seleccionada per cada grup 

- Ús d’Internet per accedir a bancs d’imatges tals com: pixabay, 

creative commons, etc.  

Tercera i quarta sessió: 

- Amb la informació extreta, fer un mapa conceptual del més important 

de cada ciutat amb la plana web bubbl.us  

- Kahoot 

 

L’activitat està composta per quatres sessions, cadascuna amb una 

duració de 45 minuts. La primera sessió té la funció de donar 

informació al docent del coneixement que tenen els alumnes de les 

ciutats patrimoni. El mestre plantejarà al blog les diferents preguntes 

perquè els alumnes en grups de dos, cerquin informació amb els 

ordinadors a planes web com google, wikipedia, youtube...  i finalment 

que facin una entrada per cada grup amb les respostes corresponents.  

Les preguntes a contestar pels discents són: 

- Què són les ciutats patrimoni de la humanitat? 

- A on podem trobar ciutats patrimoni? 
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- Quins tipus de patrimonis de la humanitat hi ha? 

- Quines són les ciutats patrimoni d’Espanya? 

- Quina va ser la primera ciutat patrimoni reconeguda a 

Espanya?  

- Quina va ser la darrera ciutat patrimoni reconeguda a Espanya?  

- Per què és important conservar els monuments reconeguts per 

la UNESCO com ciutat patrimoni? 

- Quines són les entitats encarregades de vetllar per la seguretat 

dels monuments reconeguts com patrimoni de la humanitat? 

 

A la segona sessió, amb els grups creats a l’anterior dia, seleccionaran 

una ciutat per cada grup, excepte Eivissa, que es treballarà a l’última 

part d’aquesta programació didàctica de les ciutats patrimoni. A 

diferència de la primera sessió, la informació que cercaran és més 

concreta, ja que només és d’una ciutat d’Espanya que han seleccionat. 

Amb la informació extreta de cada ciutat, els alumnes aniran a l’enllaç 

creat pel docent, per a contestar informació en línia a la plana web amb 

l’eina canva. Els alumnes al finalitzar aquesta activitat, compartiran 

l’enllaç al blog. 

 

A la tercera sessió es començarà a fer un mapa conceptual de les 

ciutats patrimoni amb una eina digital, a la plana web bubbl.us.  

 

Finalment, a la darrera sessió penjaran els mapes conceptuals a l’àrea 

del blog, a la plana web, i cada grup explicarà el que més els ha cridat 

l’atenció de cada ciutat. En els darrers cinc minuts desafiaran els seus 

coneixements amb un kahoot preparat pel mestre.  

Enllaç a 

recursos 

https://www.canva.com/design/DAD5WuPCNqw/ZoaR71uAK1Vh4AyWbuHYw

A/edit  

 

https://bubbl.us  

 

https://create.kahoot.it/share/ciutats-patrimoni-de-la-humanitat-d-

espansa/0bbddbd0-bcbc-4a4c-8c6e-85ecb8ae0649  

 

 

 

https://www.canva.com/design/DAD5WuPCNqw/ZoaR71uAK1Vh4AyWbuHYwA/edit
https://www.canva.com/design/DAD5WuPCNqw/ZoaR71uAK1Vh4AyWbuHYwA/edit
https://bubbl.us/
https://create.kahoot.it/share/ciutats-patrimoni-de-la-humanitat-d-espansa/0bbddbd0-bcbc-4a4c-8c6e-85ecb8ae0649
https://create.kahoot.it/share/ciutats-patrimoni-de-la-humanitat-d-espansa/0bbddbd0-bcbc-4a4c-8c6e-85ecb8ae0649
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Activitat 2 

Geolocalitza al mapa d’Espanya les ciutats Patrimoni de la Humanitat 

Agrupació Grups de 2 alumnes 

Material Ordinadors amb accés a internet. 

Temporalització Tres sessions de 45 minuts (90 minuts) 

Desenvolupament Primera Sessió: 

- Anomenar totes les ciutats patrimoni al mapa polític d’Espanya 

Segona i Tercera Sessió:  

- Elaborar un mapa geolocalitzat amb les ciutats patrimoni 

 

L’activitat consta de tres sessions. Aquestes tenen correlació amb 

les sessions realitzades a l’anterior activitat. A la primera sessió, 

els alumnes amb l’eina canva, seleccionaran la comunitat 

autònoma i li posaran el nom corresponent. Amb aquesta acció, es 

persegueix que els alumnes vaguin adquirint coneixements de 

l’àrea de ciències socials, concretament de geografia. Els discents 

han de saber en primer lloc quines comunitats autònomes hi ha i 

quines d’aquestes tenen ciutats anomenades patrimoni de la 

humanitat. Això serveix com a introducció de les dues sessions que 

hi ha a continuació, perquè l’objectiu és que els alumnes es 

familiaritzin amb les diferents comunitats, com a contingut global, 

i específicament que puguin localitzar amb l’eina Google Maps 

cadascuna d’aquestes, i poder crear un mapa geolocalitzat amb 

l’ajuda del mestre en el cas de necessitar-la. Per tant, les dues 

sessions seran destinades a l’explicació i creació del mapa 

geolocalitzat, fent servir Google Maps.  

Enllaç a recursos https://www.canva.com/design/DAD5cbYWfM8/VRTvw7nHmJIwpkjTzexqD

A/view?utm_content=DAD5cbYWfM8&utm_campaign=designshare&utm_m

edium=link&utm_source=homepage_design_menu  

 

https://www.canva.com/design/DAD5cSIAr98/BKUNho1HMC6YEXyIpd80p

g/view?utm_content=DAD5cSIAr98&utm_campaign=designshare&utm_medi

um=link&utm_source=homepage_design_menu  

 

https://www.canva.com/design/DAD5cbYWfM8/VRTvw7nHmJIwpkjTzexqDA/view?utm_content=DAD5cbYWfM8&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=homepage_design_menu
https://www.canva.com/design/DAD5cbYWfM8/VRTvw7nHmJIwpkjTzexqDA/view?utm_content=DAD5cbYWfM8&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=homepage_design_menu
https://www.canva.com/design/DAD5cbYWfM8/VRTvw7nHmJIwpkjTzexqDA/view?utm_content=DAD5cbYWfM8&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=homepage_design_menu
https://www.canva.com/design/DAD5cSIAr98/BKUNho1HMC6YEXyIpd80pg/view?utm_content=DAD5cSIAr98&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=homepage_design_menu
https://www.canva.com/design/DAD5cSIAr98/BKUNho1HMC6YEXyIpd80pg/view?utm_content=DAD5cSIAr98&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=homepage_design_menu
https://www.canva.com/design/DAD5cSIAr98/BKUNho1HMC6YEXyIpd80pg/view?utm_content=DAD5cSIAr98&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=homepage_design_menu
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https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1dr3P2NGVyQUWApexHO

136ENIUQNrrXWY&ll=36.01008040796401%2C-

7.4476538999999775&z=4  

 

Activitat 3 

Eivissa ciutat patrimoni 

Agrupació Grups de 4 alumnes  

Material Tauletes i ordinadors amb accés a internet. 

Temporalització 5 sessions de 50 minuts  

Desenvolupament Primera i segona Sessió: 

- Visualització del vídeo 

- Explicació de l’activitat 

- Recerca d’informació 

Tercera i quarta Sessió:  

- Fer les presentacions amb l’eina digital assignada  

Cinquena Sessió:  

- Presentació en grup de les presentacions  

 

L’activitat està composta per cinc sessions. A la primera sessió, el 

professor posarà un vídeo d’Eivissa a on escoltaran informació 

rellevant i a partir d’aquesta, es formaran sis grups de quatre 

alumnes. Cada grup tindrà assignat un tema diferent pel qual va 

entrar Eivissa a formar part de la UNESCO. Cada grup també 

tindrà assignada una eina digital per a fer la presentació del tema.  

En acabar de fer els grups, els alumnes començaran a fer la recerca 

d’informació amb els ordinadors i les tauletes a les planes web 

Google, Wikipedia, Patrimonio de la Humanidad i la UNESCO. 

Aquesta recerca la continuaran a la segona sessió per tal d’acabar 

de completar la recerca d’informació. Els temes són els següents:  

1- Els baluards de Dalt Vila  

Els alumnes hauran de cercar informació d’aquests 

baluards: 

- Què són, quants n’hi ha i quin nom tenen? 

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1dr3P2NGVyQUWApexHO136ENIUQNrrXWY&ll=36.01008040796401%2C-7.4476538999999775&z=4
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1dr3P2NGVyQUWApexHO136ENIUQNrrXWY&ll=36.01008040796401%2C-7.4476538999999775&z=4
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1dr3P2NGVyQUWApexHO136ENIUQNrrXWY&ll=36.01008040796401%2C-7.4476538999999775&z=4
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- A quin estil arquitectònic pertanyen?  

- Què enginyer va ser el que va dissenyar els baluards de Dalt 

Vila? 

- A quin segle es va dur a terme la construcció dels baluards?  

2- Cultures que hi han hagut a Eivissa 

Els alumnes hauran de cercar informació d’aquestes 

cultures: fenicis, cartaginesos, romans, musulmans i 

cristians.  

- Quant va durar l’etapa de cada cultura? 

- Què varen aconseguir cadascuna d’aquestes cultures? 

- Què ens queda actualment a l’illa d’Eivissa de cadascuna 

d’aquestes cultures?  

3- Necròpolis de Puig des Molins 

Els alumnes hauran de cercar informació relacionada amb 

aquestes preguntes: 

- Què és  i quina funció tenia la necròpolis? 

- A quin segle pertany? 

- A on està situada aquesta? 

4- Muralles d’Eivissa 

Els alumnes hauran de cercar informació relacionada amb 

aquestes preguntes: 

- A quin segle pertanyen i de quin estil arquitectònic són? 

- Quina és l’àrea que engloben aquestes muralles? 

- Quin va ser l’enginyer va dissenyar el projecte de les 

muralles?  

- Quina funció tenen les muralles d’Eivissa? 

5- Praderes de posidònia 

Els alumnes hauran de cercar informació relacionada amb 

aquestes preguntes: 

- Les praderes de posidònia a quin tipus de bé patrimonial 

pertanyen? Per què? 

- Per què és tan important la posidònia? Quina és la seva 

funció al mar?  
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- Què són les espècies endèmiques? Selecciona i explica una 

espècie endèmica d’Eivissa.  

6- Jaciment arqueològic de l’assentament de Sa Caleta  

Els alumnes hauran de cercar informació relacionada amb 

aquestes preguntes: 

- Quin és el nom d’aquest poblat? En quin municipi de l’illa 

d’Eivissa està situat? 

- Què és un jaciment? 

- Durant quins segles va estar habitat aquest poblat?  

 

L’objectiu d’estudiar aquests temes, és que els alumnes 

adquireixin coneixements del perquè Eivissa va ser nomenada 

ciutat patrimoni. Que sàpiguen per a què servien els baluards, per 

a què servia el castell de Dalt Vila, quines civilitzacions varen 

haver-hi abans de la nostra i quins tipus de béns patrimonials estan 

reconeguts a Eivissa. Que els alumnes puguin conèixer d’una 

forma didàctica la història i geografia del passat i així poder 

entendre la importància de conservar i cuidar el nostre patrimoni, 

però no només a Eivissa, sinó en tot el món.  

 

La tercera i quarta sessió, és on els alumnes per grups hauran de 

crear la presentació amb l’eina digital assignada, en aquest cas 

emaze o prezi amb la recerca d’informació que han dut a terme a 

les sessions anteriors.  

A l’última sessió, els alumnes exposaran les seves presentacions 

digitals per grups i per a comprovar que han assimilat la 

informació, acabarem la sessió amb un kahoot amb preguntes 

d’aquest tema. Per a finalitzar, totes les presentacions es 

compartiran al blog.  

Enllaç a recursos https://www.youtube.com/watch?v=mMEZ0IvNvKQ  

 

http://www.movistarplus.es/video/streetviu-ibiza?id=20171123161954&p=1  

 

https://www.emaze.com/es/  

https://www.youtube.com/watch?v=mMEZ0IvNvKQ
http://www.movistarplus.es/video/streetviu-ibiza?id=20171123161954&p=1
https://www.emaze.com/es/
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https://prezi.com  

 

https://create.kahoot.it/share/eivissa/bbeffbfd-78e5-49a9-b2d4-1c4da58f353f  

 

 

4.11. Eina 

 Les activitats presentades a l’apartat anterior, es desenvoluparan fent servir la plana 

web que s’ha elaborat amb aquest projecte. Aquesta web s’anomena “Mar i Terra”. La plana 

està creada per ajudar als alumnes a desenvolupar coneixements sobre Eivissa, i en concret, 

informació relacionada amb Eivissa Ciutat Patrimoni de la Humanitat, per a què prenguin 

consciència de per què ha estat nomenada i que a més a més hi ha més ciutats classificades 

amb la mateixa categoria al voltant d’Espanya concretament, encara que hi ha Ciutats 

Patrimoni de la Humanitat per tot el món.  

 La intenció d’aquesta plana web és crear un recurs a on tingui accés tothom i a més a 

més, que altres docents puguin elaborar més recursos i activitats i entre tots, seguir construint 

aquesta plana. Concretament, n’hi hauran activitats d’Eivissa fixades com a guia per a la 

creació de noves activitats i recursos, però amb la participació de tothom es pot anar ampliant 

i anar afegint els recursos i activitats de les ciutats restants d’Espanya que es consideren 

també Ciutats Patrimoni.  

 L’eina creada amb WIX, està composta per diferents apartats, i cadascun té una funció 

diferent. A la taula següent hi ha informació de cada apartat que estructura la plana web per 

a tenir una idea global.  

 

 

 

 

Mar i Terra: Ciutats Patrimoni de la Humanitat 

Inici Aquesta és la plana principal que podem observar quan obrim l’eina digital. En 

aquesta, podem observar diferents imatges que són a la vegada enllaços directes 

per accedir a altres pestanyes que formen l’estructura d’aquesta plana web. 

Ciutats 

Patrimo

ni     

Aquest apartat conté una plana per a cadascuna de les quinze ciutats patrimoni 

d’Espanya. A més a més, dins de cada secció trobarem una unitat didàctica 

elaborada per la plana web ciutats patrimoni i un documental produït per televisió 

https://prezi.com/
https://create.kahoot.it/share/eivissa/bbeffbfd-78e5-49a9-b2d4-1c4da58f353f
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espanyola.  

 

Els enllaços són els següents:  

 Alcalà 

o Unitat Didàctica: 

http://ciudadespatrimonio.org/mpublicaciones/materialDidactico/A

LCALA.pdf  

o Documental: https://www.rtve.es/alacarta/videos/ciudades-

espanolas-patrimonio-de-la-humanidad/ciudades-espanolas-

patrimonio-humanidad-alcala-henares/4908126/  

 Àvila 

o Unitat Didàctica: 

http://ciudadespatrimonio.org/mpublicaciones/materialDidactico/A

VILA_web.pdf  

o Documental: https://www.rtve.es/alacarta/videos/ciudades-

espanolas-patrimonio-de-la-humanidad/ciudades-patrimonio-

avila/3967998/  

 Baeza 

o Unitat Didàctica: 

http://ciudadespatrimonio.org/mpublicaciones/materialDidactico/B

AEZA_web.pdf  

o Documental: https://www.rtve.es/alacarta/videos/ciudades-

espanolas-patrimonio-de-la-humanidad/ciudades-espanolas-

patrimonio-humanidad-baeza/5466551/  

 Càceres 

o Unitat Didàctica: 

http://ciudadespatrimonio.org/mpublicaciones/materialDidactico/C

ACERES_web.pdf  

o Documental: https://www.rtve.es/alacarta/videos/ciudades-

espanolas-patrimonio-de-la-humanidad/ciudades-espanolas-

patrimonio-humanidad-caceres/4323505/  

 Córdoba 

o Unitat Didàctica: 

http://ciudadespatrimonio.org/mpublicaciones/materialDidactico/ALCALA.pdf
http://ciudadespatrimonio.org/mpublicaciones/materialDidactico/ALCALA.pdf
https://www.rtve.es/alacarta/videos/ciudades-espanolas-patrimonio-de-la-humanidad/ciudades-espanolas-patrimonio-humanidad-alcala-henares/4908126/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/ciudades-espanolas-patrimonio-de-la-humanidad/ciudades-espanolas-patrimonio-humanidad-alcala-henares/4908126/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/ciudades-espanolas-patrimonio-de-la-humanidad/ciudades-espanolas-patrimonio-humanidad-alcala-henares/4908126/
http://ciudadespatrimonio.org/mpublicaciones/materialDidactico/AVILA_web.pdf
http://ciudadespatrimonio.org/mpublicaciones/materialDidactico/AVILA_web.pdf
https://www.rtve.es/alacarta/videos/ciudades-espanolas-patrimonio-de-la-humanidad/ciudades-patrimonio-avila/3967998/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/ciudades-espanolas-patrimonio-de-la-humanidad/ciudades-patrimonio-avila/3967998/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/ciudades-espanolas-patrimonio-de-la-humanidad/ciudades-patrimonio-avila/3967998/
http://ciudadespatrimonio.org/mpublicaciones/materialDidactico/BAEZA_web.pdf
http://ciudadespatrimonio.org/mpublicaciones/materialDidactico/BAEZA_web.pdf
https://www.rtve.es/alacarta/videos/ciudades-espanolas-patrimonio-de-la-humanidad/ciudades-espanolas-patrimonio-humanidad-baeza/5466551/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/ciudades-espanolas-patrimonio-de-la-humanidad/ciudades-espanolas-patrimonio-humanidad-baeza/5466551/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/ciudades-espanolas-patrimonio-de-la-humanidad/ciudades-espanolas-patrimonio-humanidad-baeza/5466551/
http://ciudadespatrimonio.org/mpublicaciones/materialDidactico/CACERES_web.pdf
http://ciudadespatrimonio.org/mpublicaciones/materialDidactico/CACERES_web.pdf
https://www.rtve.es/alacarta/videos/ciudades-espanolas-patrimonio-de-la-humanidad/ciudades-espanolas-patrimonio-humanidad-caceres/4323505/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/ciudades-espanolas-patrimonio-de-la-humanidad/ciudades-espanolas-patrimonio-humanidad-caceres/4323505/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/ciudades-espanolas-patrimonio-de-la-humanidad/ciudades-espanolas-patrimonio-humanidad-caceres/4323505/
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http://ciudadespatrimonio.org/mpublicaciones/materialDidactico/C

ORDOBA_web.pdf  

o Documental: https://www.rtve.es/alacarta/videos/ciudades-

espanolas-patrimonio-de-la-humanidad/ciudades-espanolas-

patrimonio/4881968/  

 Cuenca 

o Unitat Didàctica: 

http://ciudadespatrimonio.org/mpublicaciones/materialDidactico/C

UENCA_web.pdf  

o Documental: https://www.rtve.es/alacarta/videos/ciudades-

espanolas-patrimonio-de-la-humanidad/ciudades-espanolas-

patrimonio-humanidad-cuenca/4895740/  

 Eivissa 

o Unitat Didàctica: 

http://ciudadespatrimonio.org/mpublicaciones/materialDidactico/I

BIZA_web.pdf  

o Documental: https://www.rtve.es/alacarta/videos/ciudades-

espanolas-patrimonio-de-la-humanidad/ciudades-espanolas-

patrimonio-humanidad-ibiza/4917640/  

 Mérida 

o Unitat Didàctica: 

http://ciudadespatrimonio.org/mpublicaciones/materialDidactico/

MERIDA_web.pdf  

o Documental: https://www.rtve.es/alacarta/videos/ciudades-

espanolas-patrimonio-de-la-humanidad/ciudades-espanolas-

patrimonio-humanidad-merida/4361578/  

 Salamanca 

o Unitat Didàctica: 

http://ciudadespatrimonio.org/mpublicaciones/materialDidactico/S

ALAMANCA_web.pdf  

o Documental: https://www.rtve.es/alacarta/videos/ciudades-

espanolas-patrimonio-de-la-humanidad/ciudades-espanolas-

patrimonio-humanidad-salamanca/4343381/  

http://ciudadespatrimonio.org/mpublicaciones/materialDidactico/CORDOBA_web.pdf
http://ciudadespatrimonio.org/mpublicaciones/materialDidactico/CORDOBA_web.pdf
https://www.rtve.es/alacarta/videos/ciudades-espanolas-patrimonio-de-la-humanidad/ciudades-espanolas-patrimonio/4881968/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/ciudades-espanolas-patrimonio-de-la-humanidad/ciudades-espanolas-patrimonio/4881968/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/ciudades-espanolas-patrimonio-de-la-humanidad/ciudades-espanolas-patrimonio/4881968/
http://ciudadespatrimonio.org/mpublicaciones/materialDidactico/CUENCA_web.pdf
http://ciudadespatrimonio.org/mpublicaciones/materialDidactico/CUENCA_web.pdf
https://www.rtve.es/alacarta/videos/ciudades-espanolas-patrimonio-de-la-humanidad/ciudades-espanolas-patrimonio-humanidad-cuenca/4895740/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/ciudades-espanolas-patrimonio-de-la-humanidad/ciudades-espanolas-patrimonio-humanidad-cuenca/4895740/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/ciudades-espanolas-patrimonio-de-la-humanidad/ciudades-espanolas-patrimonio-humanidad-cuenca/4895740/
http://ciudadespatrimonio.org/mpublicaciones/materialDidactico/IBIZA_web.pdf
http://ciudadespatrimonio.org/mpublicaciones/materialDidactico/IBIZA_web.pdf
https://www.rtve.es/alacarta/videos/ciudades-espanolas-patrimonio-de-la-humanidad/ciudades-espanolas-patrimonio-humanidad-ibiza/4917640/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/ciudades-espanolas-patrimonio-de-la-humanidad/ciudades-espanolas-patrimonio-humanidad-ibiza/4917640/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/ciudades-espanolas-patrimonio-de-la-humanidad/ciudades-espanolas-patrimonio-humanidad-ibiza/4917640/
http://ciudadespatrimonio.org/mpublicaciones/materialDidactico/MERIDA_web.pdf
http://ciudadespatrimonio.org/mpublicaciones/materialDidactico/MERIDA_web.pdf
https://www.rtve.es/alacarta/videos/ciudades-espanolas-patrimonio-de-la-humanidad/ciudades-espanolas-patrimonio-humanidad-merida/4361578/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/ciudades-espanolas-patrimonio-de-la-humanidad/ciudades-espanolas-patrimonio-humanidad-merida/4361578/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/ciudades-espanolas-patrimonio-de-la-humanidad/ciudades-espanolas-patrimonio-humanidad-merida/4361578/
http://ciudadespatrimonio.org/mpublicaciones/materialDidactico/SALAMANCA_web.pdf
http://ciudadespatrimonio.org/mpublicaciones/materialDidactico/SALAMANCA_web.pdf
https://www.rtve.es/alacarta/videos/ciudades-espanolas-patrimonio-de-la-humanidad/ciudades-espanolas-patrimonio-humanidad-salamanca/4343381/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/ciudades-espanolas-patrimonio-de-la-humanidad/ciudades-espanolas-patrimonio-humanidad-salamanca/4343381/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/ciudades-espanolas-patrimonio-de-la-humanidad/ciudades-espanolas-patrimonio-humanidad-salamanca/4343381/
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 San Cristóbal de la Laguna 

o Unitat Didàctica: 

http://ciudadespatrimonio.org/mpublicaciones/materialDidactico/L

AGUNA_web.pdf  

o Documental: https://www.rtve.es/alacarta/videos/ciudades-

espanolas-patrimonio-de-la-humanidad/ciudades-espanolas-

patrimonio-humanidad-san-cristobal-laguna/5457219/  

 Santiago de Compostel·la 

o Unitat Didàctica: 

http://ciudadespatrimonio.org/mpublicaciones/materialDidactico/S

ANTIAGO_web.pdf  

o Documental: https://www.rtve.es/alacarta/videos/ciudades-

espanolas-patrimonio-de-la-humanidad/ciudades-espanolas-

patrimonio-humanidad-santiago-compostela/3834122/  

 Segovia 

o Unitat Didàctica: 

http://ciudadespatrimonio.org/mpublicaciones/materialDidactico/S

EGOVIA_web.pdf  

o Documental: https://www.rtve.es/alacarta/videos/ciudades-

espanolas-patrimonio-de-la-humanidad/ciudades-espanolas-

patrimonio-humanidad-segovia/3843026/  

 Tarragona 

o Unitat Didàctica: 

http://ciudadespatrimonio.org/mpublicaciones/materialDidactico/T

ARRAGONA_web.pdf  

o Documental: https://www.rtve.es/alacarta/videos/ciudades-

espanolas-patrimonio-de-la-humanidad/ciudades-espanolas-

patrimonio-humanidad-tarragona/5461898/  

 Toledo 

o Unitat Didàctica: 

http://ciudadespatrimonio.org/mpublicaciones/materialDidactico/T

OLEDO_web.pdf  

o Documental: https://www.rtve.es/alacarta/videos/ciudades-

http://ciudadespatrimonio.org/mpublicaciones/materialDidactico/LAGUNA_web.pdf
http://ciudadespatrimonio.org/mpublicaciones/materialDidactico/LAGUNA_web.pdf
https://www.rtve.es/alacarta/videos/ciudades-espanolas-patrimonio-de-la-humanidad/ciudades-espanolas-patrimonio-humanidad-san-cristobal-laguna/5457219/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/ciudades-espanolas-patrimonio-de-la-humanidad/ciudades-espanolas-patrimonio-humanidad-san-cristobal-laguna/5457219/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/ciudades-espanolas-patrimonio-de-la-humanidad/ciudades-espanolas-patrimonio-humanidad-san-cristobal-laguna/5457219/
http://ciudadespatrimonio.org/mpublicaciones/materialDidactico/SANTIAGO_web.pdf
http://ciudadespatrimonio.org/mpublicaciones/materialDidactico/SANTIAGO_web.pdf
https://www.rtve.es/alacarta/videos/ciudades-espanolas-patrimonio-de-la-humanidad/ciudades-espanolas-patrimonio-humanidad-santiago-compostela/3834122/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/ciudades-espanolas-patrimonio-de-la-humanidad/ciudades-espanolas-patrimonio-humanidad-santiago-compostela/3834122/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/ciudades-espanolas-patrimonio-de-la-humanidad/ciudades-espanolas-patrimonio-humanidad-santiago-compostela/3834122/
http://ciudadespatrimonio.org/mpublicaciones/materialDidactico/SEGOVIA_web.pdf
http://ciudadespatrimonio.org/mpublicaciones/materialDidactico/SEGOVIA_web.pdf
https://www.rtve.es/alacarta/videos/ciudades-espanolas-patrimonio-de-la-humanidad/ciudades-espanolas-patrimonio-humanidad-segovia/3843026/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/ciudades-espanolas-patrimonio-de-la-humanidad/ciudades-espanolas-patrimonio-humanidad-segovia/3843026/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/ciudades-espanolas-patrimonio-de-la-humanidad/ciudades-espanolas-patrimonio-humanidad-segovia/3843026/
http://ciudadespatrimonio.org/mpublicaciones/materialDidactico/TARRAGONA_web.pdf
http://ciudadespatrimonio.org/mpublicaciones/materialDidactico/TARRAGONA_web.pdf
https://www.rtve.es/alacarta/videos/ciudades-espanolas-patrimonio-de-la-humanidad/ciudades-espanolas-patrimonio-humanidad-tarragona/5461898/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/ciudades-espanolas-patrimonio-de-la-humanidad/ciudades-espanolas-patrimonio-humanidad-tarragona/5461898/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/ciudades-espanolas-patrimonio-de-la-humanidad/ciudades-espanolas-patrimonio-humanidad-tarragona/5461898/
http://ciudadespatrimonio.org/mpublicaciones/materialDidactico/TOLEDO_web.pdf
http://ciudadespatrimonio.org/mpublicaciones/materialDidactico/TOLEDO_web.pdf
https://www.rtve.es/alacarta/videos/ciudades-espanolas-patrimonio-de-la-humanidad/ciudades-espanolas-patrimonio-humanidad-toledo/4326515/
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espanolas-patrimonio-de-la-humanidad/ciudades-espanolas-

patrimonio-humanidad-toledo/4326515/  

 Úbeda 

o Unitat Didàctica: 

http://ciudadespatrimonio.org/mpublicaciones/materialDidactico/U

BEDA_web.pdf  

o Documental: https://www.rtve.es/alacarta/videos/ciudades-

espanolas-patrimonio-de-la-humanidad/ciudades-espanolas-

patrimonio-humanidad-ubeda/5471413/  

Activitat

s 

A aquest apartat es pot  visualitzar les activitats programades per a què els 

docents puguin dur-les a terme amb els seus alumnes, al centre educatiu a on 

pertanyen.  

Eines 

Digitals 

Aquesta secció conté una mena de botons enllaçats directament amb planes webs 

d’interès, a on poden practicar contingut didàctic relacionat amb l’àrea de ciències 

socials. A més a més, també hi ha webs de eines digitals per a crear contingut.  

 

Els recursos són els següents:  

 Timeline 

 Kahoot 

 Prezi 

 Emaze 

 Youtube 

 Canva 

 Seterra 

 Testeando 

 Mapes Interactius 

 Didactalia 

 Atles Escolar 

 Jocs Geogràfics 

 Google Maps 

 Puzzle països del món 

 Rius del món 

https://www.rtve.es/alacarta/videos/ciudades-espanolas-patrimonio-de-la-humanidad/ciudades-espanolas-patrimonio-humanidad-toledo/4326515/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/ciudades-espanolas-patrimonio-de-la-humanidad/ciudades-espanolas-patrimonio-humanidad-toledo/4326515/
http://ciudadespatrimonio.org/mpublicaciones/materialDidactico/UBEDA_web.pdf
http://ciudadespatrimonio.org/mpublicaciones/materialDidactico/UBEDA_web.pdf
https://www.rtve.es/alacarta/videos/ciudades-espanolas-patrimonio-de-la-humanidad/ciudades-espanolas-patrimonio-humanidad-ubeda/5471413/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/ciudades-espanolas-patrimonio-de-la-humanidad/ciudades-espanolas-patrimonio-humanidad-ubeda/5471413/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/ciudades-espanolas-patrimonio-de-la-humanidad/ciudades-espanolas-patrimonio-humanidad-ubeda/5471413/
https://www.visme.co/timeline-maker/
https://kahoot.com/
https://prezi.com/
https://www.emaze.com/es/
https://www.youtube.com/
https://www.canva.com/
https://online.seterra.com/es/
https://www.testeando.es/6-Primaria-Ciencias-sociales-y-naturales-47
http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/mapasflash.htm
https://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos
https://atlas-escolar.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=77ae3efc94174a2fb216abda32b564f4
https://world-geography-games.com/es/index.html
https://www.google.com/intl/es_ES/maps/about/mymaps/
http://www.ign.es/web/ign/portal/recursos-educativos
http://www.dibujosparapintar.com/sopas_de_letras/sopa_2197
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 Pasapalabra  

Propòsit Aquest fragment és una introducció al contingut que poden trobar a la plana web. 

És a dir, és la presentació de l’eina digital que s’utilitzarà com a un recurs 

educatiu.  

Blog Al blog es penjaran totes les activitats portades a terme pels alumnes amb l’ajuda 

dels docents. L’objectiu principal és que hi hagi un intercanvi d’informació entre 

els diferents docents que portin a terme les activitats i que els alumnes també 

puguin donar la seva opinió de l’activitat realitzada.   

Contact

e 

L’objectiu d’aquest apartat és que els participants puguin establir contacte. Amb 

aquesta informació, els docents sabran amb qui estan interaccionant.  

Professo

rat 

Aquesta secció està destinada als mestres que volen participar. Per a accedir a 

aquest apartat, han de registrar-se a la plana web. Una vegada que han fet això, 

l’administrador de la web accepta la sol·licitud i ja pot entrar a l’àrea a on conté la 

informació de l’e-mail i contrasenya per a poder accedir a la modificació de l’eina 

digital. 

Autoria Aquesta és l’última part i  ofereix informació de  qui és l’autor de l’eina, així com 

dels diferents recursos que s’han elaborat per a desenvolupar aquest projecte. En 

termes generals, aquesta secció és un element d’informació. 

 

 

4.12. Criteris i Estàndards d’Avaluació  

 Els criteris d’avaluació d’aquesta unitat didàctica és una rúbrica basada en els 

continguts que estableix el Currículum de les Illes Balears a l’àrea de Ciències Socials. Cada 

apartat estableix un estàndard d’aprenentatge avaluable, aquests els podem trobar als 

diferents blocs de la secció de quart a sisè d’educació primària.  

 Aquesta eina està organitzada per tres caselles que indiquen quin és el grau 

d’adquisició i adequació que els discents han adquirit d’aquell criteri avaluable en concret. 

La forma correcta d’utilitzar aquesta eina, és avaluar de forma contínua i anant valorant la 

progressió dels alumnes mitjançant comentaris que expliquin el motiu de cada una de les 

caselles marcades, i finalment veure l’evolució de cada un dels alumnes i poder fer una 

puntuació numèrica si es necessita.  

https://sites.google.com/a/genmagic.net/pasapalabras-genmagic/areas/social-natural/ciudades-provincias-y-comunidades
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 Un dels avantatges de les rúbriques és que es poden fer servir de forma que sigui 

només el professor qui avalua o de forma també a on els alumnes formen part d’aquest procés 

i valorin les activitats d’altres companys.  

 Encara que jo hagi elegit aquest mètode d’avaluació, he de dir que cada docent 

prefereix una eina d’avaluació diferent o un conjunt d’eines, que les utilitzen en funció de les 

diferents activitats que realitzen els alumnes.   
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 Rúbrica avaluativa 

Estàndards Avaluatius Sí A vegades No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 

L 

O 

C 

 

1 

1.1 Cerca, selecciona i organitza 

informació relacionada amb les 

ciències socials, concreta i rellevant, 

l’analitza, n’obté conclusions, 

reflexiona sobre el procés seguit i ho 

comunica oralment i/o per escrit.  

   

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.  

   

3.1 Fa les tasques encomenades i 

presenta els treballs de manera 

ordenada, clara i neta.  

   

4.1 Fa treballs i presentacions 

individuals i en grup que suposen la 

recerca, la selecció i l’organització de 

textos de caràcter geogràfic, social i 

històric. 

   

5.1 Utilitza estratègies per fer treballs 

de forma individual i en equip, i 

mostra habilitats per a la resolució 

pacífica de conflictes.  

   

5.2 Participa en activitats de grup 

adoptant un comportament 

responsable, constructiu i solidari i 

respecta els principis bàsics del 

funcionament democràtic. 

   

B 

L 

O 

C 

 

3 

3.1 Explica l’organització territorial 

d’Espanya, anomena les estructures 

bàsiques de govern i localitza en 

mapes polítics les distintes 

comunitats autònomes que formen 

Espanya, així com les seves 

províncies.  
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5. Discussió  

 El principal objectiu que tracta d’aconseguir aquest projecte és enllaçar els diferents 

eixos principals, és a dir, crear una connexió entre el concepte de les ciutats patrimoni i l’àrea 

de les ciències socials amb les TIC. A partir de tota la bibliografia consultada s’ha portat a 

terme aquesta connexió.  

 En primer lloc, s’ha tingut en compte com va afectar la incorporació de les TIC als 

centres educatius. Com expliquen Pérez i Pérez (2013), l’objectiu principal de l’era digital 

des de la perspectiva dels docents és ajudar als discents a educar-se. Així mateix com diu 

Moya (2013) incorporar les TIC als centres educatius, implica el desenvolupament de la 

competència digital i d’aquesta manera és com es pot reduir la bretxa digital. 

 En segon lloc, s’ha centrat l’atenció en saber com s’ha d’ensenyar les ciències socials. 

Com ja sabem, aquestes es divideixen en dos grups, que són la història i la geografia. Perquè 

els coneixements que volem transmetre als alumnes siguin més efectius, hauríem de seguir 

les recomanacions que ens dóna Pagès (2002) al seu article. Aquest comenta que el 

currículum de les ciències socials hauria de ser: significatiu, integrador, basat en els valors, 

exigent intel·lectualment i actiu. És a dir, per a apropar nous coneixements als alumnes, hem 

de fer-los partícips, que puguin comparar el que estan aprenent amb les seves experiències i 

amb el món que els envolta, hem de crear-los problemes que puguin solucionar amb el que 

estan aprenent, i d’aquesta manera els aprenentatges que facin els discents seran significatius.  

 Aleshores, ensenyar ciències socials mitjançant les TIC,  és un fet molt positiu, ja que 

amb eines digitals com Google Maps podem visualitzar qualsevol part del món que desitgem. 

A més a més, la majoria dels alumnes tenen coneixements de les eines digitals, com pot ser 

el mòbil, l’ordinador, les tauletes, etc., i a l’hora de fer projectes i treballs, és interessant que 

aprenguin a fer una bona recerca d’informació a planes webs fiables i això s’aconsegueix 

treballant aquest aspecte als centres educatius.  Tal com diuen Irastorza i Venezia (2013),  en 

l’ensenyament de la Geografia, les TIGS són conjunt d’estratègies d’aprenentatge tecnològic 

e innovador, i diferents professors plantegen la necessitat de canviar el mètode 

d’ensenyament de la geografia. Per aquesta raó, el projecte té l’objectiu d’apropar el concepte 

de les ciutats patrimoni però desenvolupant-lo a través de les TIC, i d’aquí va néixer la 

necessitat de crear la plana web, per a fer-la servir com a una eina digital educativa.  

 Referent a la part pràctica, he seleccionat el mètode DBR perquè, com diu Valverde-
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Berrocoso (2016), un dels objectius que té aquest mètode és oferir solucions a problemes 

educatius complexos, o com diu (Romero-Ariza,2014), aportar solucions als diversos 

problemes que van sorgint. Partint de la base de què el projecte està a una fase inicial, el 

millor és anar fent correccions i millores per a aconseguir una major qualitat en els projectes 

que es porten a terme, amb l’ajuda d’experts relacionats amb el tema en qüestió.  

 Per últim, cal anomenar la plana web Mar i Terra. Aquesta és l’eina digital educativa 

que ha estat creada a partir d’aquest projecte. L’objectiu d’aquesta plana web és que tothom 

hi pugui accedir i participar, ja que és una eina lliure. Els recursos que s’han de fer servir per 

a portar a terme les activitats plantejades són de caràcter TIC. Tots aquests materials són de 

creació pròpia pensant en els alumnes de segon cicle. La intenció dels materials és que siguin 

atractius i que convidin als alumnes a crear-se altes expectatives i superin els seus 

coneixements digitals i a més a més, aprendre més a l’àrea de ciències socials.  
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6. Conclusió 

 Com diu Ciudades Patrimonio, “El cuidado del patrimonio cultural, histórico y 

natural es prioritario para cualquier sociedad y su conservación es fundamental”.  

 Segons el meu criteri, crec que és un concepte que s’ha d’apropar als alumnes per a 

què ells puguin adonar-se de la importància de cuidar i conservar en primer lloc la ciutat en 

la qual ells viuen, i de forma global el món. A més a més, a través dels esdeveniments 

reconeguts com a ciutats patrimoni per la UNESCO, ofereix una informació molt valuosa per 

a conèixer els nostres avantpassats. Aleshores, aquesta plana web té una comissió de Cultura 

i Educació, a on presenten el programa Aula de Patrimoni des del curs acadèmic 2014-15’. 

Des del meu punt de vista, és una iniciativa molt bona, ja que permet crear experiències i 

intercanvis amb diferents centres educatius de les quinze ciutats declarades com a patrimoni 

de la Humanitat. Però, crec que aquest programa l’haurien d’apropar a tots els centres 

educatius, sense haver de complir el requisit de què el centre ha de pertànyer a una ciutat 

patrimoni, ja que d’aquesta forma, hi ha centres que queden exclosos de tenir l’oportunitat 

de participar en aquest programa i en conseqüència no podran conèixer una de les ciutats 

patrimoni, ni fer intercanvi amb el centre educatiu de la respectiva ciutat patrimoni.  

 Per altra banda, Irastorza i Venezia (2013), proposen diverses eines per a 

desenvolupar els continguts de la geografia mitjançant les TIC, però personalment només 

utilitzaria els mètodes de GPS, MDE, Atles digitals. El motiu d’això és perquè mentre he fet 

les pràctiques del grau d’Educació Primària, en la majoria d’ocasions només fan servir la 

pissarra digital, eines de geolocalització en ocasions puntuals i els atles digitals o 

representacions 3D. Considero que a poc a poc, amb els avanços tecnològics que hi ha i que 

cada vegada la tecnologia avança més de pressa, a l’aula s’utilitzaran més eines digitals, 

diferents de les que s’estan fent servir en aquest moment.  

 

 En referència al desenvolupament d’aquest projecte, a l’hora de cercar informació, 

quasi tota fa referència a l’àmbit del turisme i en menor percentatge a l’àmbit d’educació, i 

ha estat un fet que m’ha dificultat el fet de desenvolupar el projecte com m’havia plantejat 

en un primer moment. Per aquesta raó, el propòsit de la plana web Mar i Terra, és a dir, l’eina 

digital, és formar un espai amb recursos i activitats que fan referència a totes les Ciutats 

Patrimoni d’Espanya i en conseqüència tenir recursos TIC d’aquest tema en concret.  

 Pel que fa a l’elaboració de l’eina digital, m’hauria agradat poder desenvolupar-la 

més, però com aquest projecte es troba en un punt inicial, no he tingut molt de temps per a 
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poder fer més iteracions, per a poder millorar la plana web i així poder estar més acurada i 

amb més qualitat. Una altra millora que es podria realitzar és, dins de l’apartat de ciutats 

patrimoni, desenvolupar activitats al voltant dels esdeveniments declarats com a interès 

històric i cultural per la UNESCO tenint en compte cada ciutat i els béns reconeguts com 

patrimoni cultural, perquè així seria un projecte més complet, però per falta de temps i de 

desconeixement d’algunes de les ciutats, no he pogut desenvolupar més activitats, encara que 

a través de la web Ciudades Patrimoni podem trobar una guia didàctica per a cada ciutat 

patrimoni. A més a més, amb la col·laboració d’altres professors, crec que es podrien crear 

més activitats de les ciutats patrimoni i així poder tenir un recurs acadèmic més complet.  

 Per últim, penso que aquest projecte m’ha donat l’oportunitat d’adquirir 

coneixements nous i a més a més, créixer una mica més com a futura docent. El fet d’haver 

d’investigar en un tema a on quasi no tenia coneixements previs, ha fet que hagi de posar els 

cinc sentits per a poder documentar-me correctament i així desenvolupar un projecte amb 

coherència i preparat per a poder dur-lo a terme en els centres educatius. Aquesta situació 

m’ha posat a prova per a preparar-me per a un futur, ja que els professors estan sempre en un 

constant aprenentatge, creant continguts nous. 
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8. Annex 

Imatges de les 15 ciutats Patrimoni de la Humanitat a Espanya 

 

- Alcalà d’Henares    -   Àvila 

                     

Catedral Magistral dels Sants Justo i Pastor     Muralles d’Àvila 

Font: shorturl.at/xDRY5      Font: shorturl.at/tLMQ1  

- Baeza       -   Càceres 

          

    Plaça del Pólupo   

 Font: shorturl.at/ACDOW    Font: shorturl.at/kpqrA   

 

- Córdoba        -   Cuenca 

          

        Cases penjades  

Font: shorturl.at/hjxCY    Font: shorturl.at/vHIW5  
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- Eivissa      -    Mérida 

   

 El port i Dalt Vila         Teatre Romà  

Font: shorturl.at/vFQS1     Font: shorturl.at/oprK5 

 

- Salamanca       -   San Cristóbal de la Laguna  

    

 Edifici històric de la Universitat    Casa Salazar, (Koppchen) 

  Font: shorturl.at/psuG3    Font: shorturl.at/hmBU8 

 

- Santiago de Compostel·la   -   Segovia 

     

  Catedral Santiago     Aqüeducte de Segovia  

  Font: shorturl.at/fmAV0   Font: shorturl.at/gzGQ4 
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- Tarragona     -   Toledo  

      

     Aqüeducte Romà         Pont de Toledo  

 Font: shorturl.at/gjsV2   Font: shorturl.at/qCH07 

 

 

- Úbeda 

 
  Palau de les cadenes (Allie_Caulfield) 

 Font: https://es.wikipedia.org/wiki/Palacio_de_las_Cadenas#/media/Archivo:2002-10-26_11-

15_Andalusien,_Lissabon_123_Úbeda.jpg  

 

Web: ciudadespatrimonio.org 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Palacio_de_las_Cadenas#/media/Archivo:2002-10-26_11-15_Andalusien,_Lissabon_123_Úbeda.jpg
https://es.wikipedia.org/wiki/Palacio_de_las_Cadenas#/media/Archivo:2002-10-26_11-15_Andalusien,_Lissabon_123_Úbeda.jpg
file://///Users/alejandracamachoalvarez/Desktop/shorturl.at/qCH07
https://es.wikipedia.org/wiki/Palacio_de_las_Cadenas#/media/Archivo:2002-10-26_11-15_Andalusien,_Lissabon_123_Úbeda.jpg
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Mapa geolocalitzat amb les ciutats Patrimoni de la Humanitat d’Espanya 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1dr3P2NGVyQUWApexHO136ENIUQNrrXWY&usp=sharing  

Font: elaboració pròpia  

 

Mapa polític  

 

 

https://www.canva.com/design/DAD5cbYWfM8/VRTvw7nHmJIwpkjTzexqDA/view?utm_content=DAD5cb

YWfM8&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=homepage_design_menu  

Font: elaboració pròpia  

 

https://drive.google.com/open?id=1dr3P2NGVyQUWApexHO136ENIUQNrrXWY&usp=sharing
https://www.canva.com/design/DAD5cbYWfM8/VRTvw7nHmJIwpkjTzexqDA/view?utm_content=DAD5cbYWfM8&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=homepage_design_menu
https://www.canva.com/design/DAD5cbYWfM8/VRTvw7nHmJIwpkjTzexqDA/view?utm_content=DAD5cbYWfM8&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=homepage_design_menu
https://drive.google.com/open?id=1dr3P2NGVyQUWApexHO136ENIUQNrrXWY&usp=sharing
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Ciutats patrimoni 

 

 

https://www.canva.com/design/DAD5WuPCNqw/share/preview?token=khO0TvfoQpqMxQSOdH96ZA&rol

e=EDITOR&utm_content=DAD5WuPCNqw&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source

=sharebutton  

Font: elaboració pròpia  

 

https://www.canva.com/design/DAD5WuPCNqw/share/preview?token=khO0TvfoQpqMxQSOdH96ZA&role=EDITOR&utm_content=DAD5WuPCNqw&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAD5WuPCNqw/share/preview?token=khO0TvfoQpqMxQSOdH96ZA&role=EDITOR&utm_content=DAD5WuPCNqw&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAD5WuPCNqw/share/preview?token=khO0TvfoQpqMxQSOdH96ZA&role=EDITOR&utm_content=DAD5WuPCNqw&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton

