
I com activar la participació responsable a l’aula des de la 

Geoinformació. 

PRG A L’ ENSENYAMENT SECUNDARI 

PRG vs FOTOGRAFIA: SIMETRIES I ANALOGIES 



Implicació d’estudiants i professors amb el territori. 

S’exercita una cartografia a temps real.  

Exercita les intel·ligències múltiples 

Transversalitat de recusos i metodològies externes 

utilitzades 

Integra una mateixa metodologia adaptable linealment per 

tots els nivells, des del 2n cicle de l’ESO fins els Cicles 

Formatius 

…/… 

 

CONFIGURACIÓ 

APARELL 

PRG 



ETIMOLOGIA DELS NOMS DE LES CASES D’AVINYÓ 

• Ampliar coneixements sobre el nostre poble 

• Elaborar una recopilació dels motius actuals del terme  

 municipal d’Avinyó 

• Classificar gramaticalment i semànticament els noms de les cases 

• Treballar especifica i individualment cada motiu 

• Aprofitar la feina realitzada per aplicar-la i publicar-la en els nous 

recursos virtuals com és una Infraestructura de Dades Espacials 

FOTOGRAFIA 1: FOTOPERIODISME 



Efectivament, una bona manera de donar a conèixer la història a l'aula és traslladar-se a la 

ciutat de Barcelona  i realitzar un passeig per aquells punts que van ser escenaris dels 

principals esdeveniments que han condicionat la ciutat i el país. La utilització de les audioguies 

com a recurs, ha suposat una aportació eficaç i molt pràctica.  

ITINERARI PER LA HISTÒRIA DE CATALUNYA 

Geoinformació i Història 

FOTOGRAFIA 2: FOTO HISTÒRICA 



1R ATLES AMB RECURSOS LLIURES ELABORAT PER ALUMNES 

SECUNDÀRIA 

 

FOTOGRAFIA 3,4,5...20: UN ÀLBUM DOCUMENTAL 

http://taure.icc.cat/geoLocal/crearAplicacionAtles.jsp?tipus=atl&codi=axed&schema=AtlesTR4ESO_11


LA RURALITAT D’ARTÉS, UN PASSAT AMB PRESENT I FUTUR 

FOTOGRAFIA 21: FOTO NATURA 

El punt de partida i objectiu del treball de Xavi Roca (treball recerca 2n batxillerat) ha estat 

recopilar tanta informació rellevant com fos possible en relació amb les masies i cases rurals 

d’Artés i la seva àrea d’influència.. A partir d’aquí, he intentat estructurar la informació 

obtinguda en una base de dades per tal que aquesta pugui ser fàcilment consultada, és a dir, 

he confeccionat el treball fent ús de les noves tecnologies informàtiques que avui dia tenim  a 

l’abast. Per tant,  el cos del treball està format per una base de dades, un àlbum digital, una 

pàgina web amb visor cartogràfic i la memòria escrita. És sens dubte un projecte destinat a 

satisfer l’interès de persones  encuriosides per la història, la pagesia, el paisatge, l’economia, 

l’arquitectura...   

  

  

  

En definitiva, és un treball que tracta d’un element patrimonial com són les cases rurals d’Artés 

i les seves proximitats, observades des de múltiples perspectives: històrica, econòmica, 

arquitectònica i geogràfica i també, una visió personal sobre el futur davant la situació 

econòmica desfavoridora, els importants problemes que arrossega i el procés de regressió i 

reestructuració que pateix  a l’actualitat el camp artesenc.  



• Vídeos 

• Blogs 

• Enquestes 

• Gràfiques 

• Codis QR 

• GPS 

Exemples de recusos i metodològies externes utilitzades 

Processat: nitidesa, cromatisme, exposició, contrast, .... 



LES PRG EN UNA IDE A L’ENSENYAMENT 

Adapta recursos metodològics TIC 

Fa participar de manera conscient amb la comunitat 

Fomenta la integració social 

Genera una formació amb moltes opcions de futur 

Facilita l’aprenentatge 

Estimula la interacció amb el medi 

Promou la cultura geogràfica 

INTEGRACIÓ EN ELS MITJANS 

LA FOTOGRAFIA EN LA 
PREMSA 

PRG 



Cal atribuir a les  generacions actuals la 
responsabilitat de ser els dipositaris del valor 
del coneixement del territori de les generacions 
precedents i que això representi un llegat de 
futur. 
 
  

 
És un que un país no “faci treballar” a 
unes generacions ben preparades i els 
hi atribueixin responsabilitats. 
  

EXCÉS D’OPULÈNCIA I UN 

PRIVILEGI 



PRG = MÀQUINA DE 
FOTOGRAFIAR 

A TRIAR LA QUE MÉS S’ADAPTA 
A LES PRÒPIES NECESSITATS 



MON LOCAL 

ESTAMENTS - INSTITUCIONS: OBJECTIUS PRIORITATS PRG + IDE’S  

“Crowdsourcing”-Aportació multitud 

+ 

ENSENYAMENT- ENTITATS ASSOCIATIVES, ESPORTIVES, ETC 

ESTANCAMENT PRODUCTIU >>> 

CONSULTES ACCESSOS LIMITATS 
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Bastir un IDE sectorial a Catalunya sobre la base de: 

1. Producció intel·lectual de professors 

2. Producció acadèmica alumnes 

IDE SECTORIAL ENSENYAMENT 

Joan Vinyoli i Serra           jvinyoli@xtec.cat 

http://sites.google.com/site/jvinyoli 


