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Descripció sintètica de l’experiència en funció dels criteris de valoració (màxim 250 paraules):
El projecte presentat ha estat desenvolupat en el MP14 Projecte d’animació sociocultural i
turística durant el curs 2013-14 pel grup de segon curs del Cicle Formatiu de Grau Superior
d’Animació Sociocultural i Turística de l’INS F. Vidal i Barraquer de Tarragona. Ha comptat, basantse en la metodologia d’Aprenentatg Servei (APS), amb la col·laboració del Camp d’Aprenentatge
de la Ciutat de Tarragona, el Centre de Recursos Pedagògics del Tarragonès, l’Ajuntament de
Tarragona (Conselleria d’Ensenyament, Medi Ambient i Patrimoni) i el Museu d’Història de
Tarragona.
El projecte naixia amb la missió de crear una ruta amb activitats lúdico - didàctiques al voltant
dels monuments de la Rambla Nova amb l’ús de smartphones en concordança amb el projecte en
què està treballant la ciutat de Tarragona sobre smart cities. Una smart city (ciutat intel.ligent o
ciutat digital) utilitza les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per a facilitar la
interacció i eficiència dels seus serveis i recursos de manera compromesa amb el seu entorn (tant
des del punt de vista cultural i històric com medioambiental).
A través de diverses aplicacions informàtiques (lectors de codi QR, Educaplay, layar,...) s’ha
generat un autèntic dossier virtual per al seu ús amb smartphones o tablets on l’usuari _el públic
en general interessat en aprofundir en el patrimoni cultural de la ciutat de Tarragona_ pot accedir
a una pàgina web a partir de la captura del codi QR situat en cada monument. En l’espai virtual hi
pot trobar informació i diverses activitats lúdiques que el portaran a conèixer-lo més
profundament. Les activitats proposades inclouen mapes interactius, mots encreuats, sopes de
lletres, tests i preguntes, videoquiz, endevinalles, activitats de completar frases i paraules, entre
d’altres. La proposta didàctica permet endinsar-se en la història i patrimoni cultural de la ciutat
des de l’observació dels monuments de la Rambla Nova.
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