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Aprenentatge competencial i MHM 

HABILITAR  

en l’ús del MHM 

REFLEXIONAR  

model competencial  

PROJECTAR 

en el territori 

Provar un exemple fet (Reus “Any Pere Caselles”) 

Crear un joc de preguntes en un escenari propi 

Aprofundir en les característiques de la plataforma 

Model competencial 

MHM suport a la creació de projectes 

Creació d’un projecte en el centre 

Compartir projectes (escenaris) 
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Preparem el mòbil 



Afegir aplicació 

MHM 

App del Mobile History Maps 



Autoritzar ubicació i càmera a MHM captura de pantalles per Android 



Pràctica: Ens familiaritzem amb un Joc de Preguntes 

Escenari “Any Pere Caselles” (Reus) 
Obriu l’MHM (web o mbl) i cerqueu l’escenari. No cal registrar-se. 

Informació de l’experiència al web del Servei Educatiu del Baix Camp 

Preguntes amb respostes de l’escenari 

https://serveiseducatius.xtec.cat/baixcamp/cercselles/
https://drive.google.com/file/d/0BwNkFPH0c1ddeU9CYUtPWUcycnNaQWlBcWJHZ3F4Y2t2ZnBN/view


Joc de Preguntes  

Seminari TAC: Georeferenciació a l’aula 



Pràctica: crear un Joc de Preguntes 

Registrar-se com a professor en el mSchools 

Crear un escenari per grup 

Sol·licitar i acceptar invitacions 

Afegir el Joc de preguntes 

Provar el comportament del Joc 

Afegir millores 

Video-tutorials: http://mhm.mobileworldcapital.com/ca_ES/qa  

http://mhm.mobileworldcapital.com/ca_ES/qa
http://mhm.mobileworldcapital.com/ca_ES/qa


Recapitulem sobre la pràctica 



Els escenaris 

Els escenaris són els 

espais on s’agrupen i 

visualitzen els elements 

georeferenciats del 

territori.  

 

L’escenari és 

l’equivalent a la capa del 

programari de dibuix i en 

els SIG. 



Els objectes de l’escenari 

Els objectes representen la 

localització i la informació del 

patrinomi, poden ser: 

● Punts/Aportacions 

● Joc de preguntes 

● Joc de pistes 

● Caçatresors (Joc distribuït) 

● Rutes 



Al web i al mòbil 

Place your 
screenshot here 



Place your screenshot 
here 

Place your screenshot 
here 

Place your screenshot 
here 

Només en els jocs de 

pistes i caçatresors 



Crear i gestionar escenaris 



Usuaris i Rols 

Rols a l’escenari  
Autor:  

● Crear, configurar, acceptar participants, validar contingut 

● Només els professors poden tenir aquest rol 

Coordinador: 
● Acceptar participants, validar contingut 

● Poden ser tant professors com alumnes 

Participant editor:  
● Crear i editar el seu contingut 

● Poden ser tant professors com alumnes 

Usuaris 
Docents:  

● crear escenaris 

● crear i validar contingut 

Alumnes:  
● només crear contingut 

Usuaris sense identificar 
En un escenari publicat (visible) pot accedir qualsevol 

usuari estigui o no identificat a la plataforma o al mòbil. 



Jocs de pistes i caçatresors 



Preparem l’entorn per a la geolocalització  

GPS Status 

& Toolbox 

Sistemes Android: 

App que permet la gestió del GPS i de sensors 

relacionats amb l’ubicació de l’usuari. 

Us recomanem calibrar la brúixola del mòbil abans de 

fer un Joc de pistes. 



Calibrar compàs amb GPS Status amb GPS Status & Toolbox per Android 

  



Autoritzar ubicació i càmera a MHM captura de pantalles per Android 



El joc de pistes/preguntes   

Cada pista té una 

ubicació que 

determina l’itinerari 

La pista té 

orientacions i la 

pregunta per continuar 

El joc de pistes el 

tenim georeferenciat 

en unes coordenades 

determinades. 

1 

3 

2 

FI JOC 

Pista 1 

Pregunta 1 

Pista 2 

Pregunta 2 

Pista 3 

Pregunta 3 

Iniciem el joc 



PREGUNTA QUE ES RESPON QUAN 

S’ARRIBA A AQUESTA LOCALITZACIÓ 

I ES MOSTRI LA PISTA SEGÜENT 

RESPOSTA TANCADA (sense accents) 

LOCALITZACIÓ 

Place your 
screenshot 

here 

Place your 
screenshot 

here 

ORIENTACIÓ PER CAMINAR 

CAP EL PUNT 

1. Info del joc 

2. Afegir pistes 

3. Final de joc 



Exemples 



Biblioteca d’escenaris 

http://mhm.mobileworldcapital.com/ca_ES/biblioteca


http://drive.google.com/file/d/1NoI9l8uAOG55CT3DUjIDUlOtcs7fT44z/view


REFLEXIONAR  

model competencial  



Què és el MHM? 

● El Mobile History Map permet als alumnes crear i desenvolupar projectes 

col·lectius mitjançant l’ús de la tecnologia mòbil.  

● Els estudiants són desenvolupadors actius en la creació d’itineraris i punts 

d’interès propers als seus centres educatius per mitjà de la geolocalizació. 

Ells mateixos, de forma col·laborativa, creen i editen continguts descriptius 

del seu entorn més immediat.  

● Aprenentatge-Servei 



Què pot aportar el MHM al model competencial 

S’entén per competència la 

capacitat d’utilitzar els 

coneixements i habilitats, 

de manera transversal i 

interactiva, en contextos i 

situacions que requereixen 

la intervenció de 

coneixements vinculats a 

diferents sabers, cosa que 

implica la comprensió, la 

reflexió i el discerniment 

tenint en compte la dimensió 

social de cada situació.  



? 



Projectes compartits en el territori 

Compartir escenaris per compartir coneixement del territori 

Documents de suport: 10 passos i altres organitzatius - 

http://mhm.mobileworldcapital.com/ca_ES/projectDevelopment  

http://mhm.mobileworldcapital.com/ca_ES/projectDevelopment
http://mhm.mobileworldcapital.com/ca_ES/escenari/349/showedit
http://mhm.mobileworldcapital.com/ca_ES/escenari/139/showedit
http://mhm.mobileworldcapital.com/ca_ES/escenari/378/showedit


Altres exemples de projectes realitzats en el MHM 

https://drive.google.com/file/d/0B8jl-qNBtH8aX0hKOFdBekhITlU/view
https://drive.google.com/file/d/0B8jl-qNBtH8aSkc0ODVPM0RvQzQ/view
http://mhm.mobileworldcapital.com/ca_ES/escenari/182/showedit
https://script.google.com/a/macros/xtec.cat/s/AKfycbxHRlIiK-j2CfC9jqGE0cG84_7TG8OATAxdmI3pzJ2fdYnoTDE/exec?ID=1tzKKSdcDhqAgpByyK-bROBCneNnl76-K3bal5gvNsaY&config=ConfigPublica
http://mhm.mobileworldcapital.com/ca_ES/escenari/148/showedit
http://mhm.mobileworldcapital.com/ca_ES/escenari/349/showedit
http://mhm.mobileworldcapital.com/ca_ES/escenari/226/showedit
http://mhm.mobileworldcapital.com/ca_ES/escenari/411/showedit


Crear projectes a l’MHM 

Un escenari del MHM és 

l’espai on es poden visualitzar 

els resultats de cerca i creació 

de contingut d’un projecte. 

 

El projecte implica:  

● Planificació 

● Realització 

● Pilotatge 

● Refinament 

 

L’escenari:  

● Només és la 

visualització de la 

informació creada 

 



Concursos 

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/alscentres/premis/concursos_mschools/mschools-student-awards/2019/  

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/alscentres/premis/concursos_mschools/mschools-student-awards/2019/
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/alscentres/premis/concursos_mschools/mschools-student-awards/2019/
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/alscentres/premis/concursos_mschools/mschools-student-awards/2019/
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/alscentres/premis/concursos_mschools/mschools-student-awards/2019/
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/alscentres/premis/concursos_mschools/mschools-student-awards/2019/
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/alscentres/premis/concursos_mschools/mschools-student-awards/2019/
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/alscentres/premis/concursos_mschools/mschools-student-awards/2019/
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/alscentres/premis/concursos_mschools/mschools-student-awards/2019/


Enllaços del MHM 

http://mhm.mobileworldcapital.com  

Plataforma App Mòbil 

Blog 

http://blocs.xtec.cat/mhmap 

http://mhm.mobileworldcapital.com
http://blocs.xtec.cat/mhmap
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.itinerarium.mhm&hl=es
https://itunes.apple.com/es/app/mobile-history-map/id881510667?mt=8


PARTICIPEU-HI! 
mhm@xtec.cat 


