
Projecte geo-geo
Elaboració d’un itinerari a través de diferents punts d’interès dels barris de 

les escoles participants







Trets d’identitat
Treball 
col·laboratiu

Diferents ritmes

Treball 
competencial

Treball en 
equip

Construcció del 
coneixement

Objectius 
educatius

Suport 
personalitzat



Escoles participants
● Escola Antoni Balmanya
● Escola Casas
● Escola Dovella
● Escola La Farigola del Clot
● Escola Miralletes
● Escola Provençals
● Escola La Rambleta del Clot

44 equips de treball, 
44 punts al mapa



Fases del projecte

Elecció dels punts 
d’interès

Elaboració de la 
documentació

Confecció del 
mapa, codi QR i 
lloc web

Ubicació dels QR

Realització d’
itineraris

Trobada 
presencial



Avaluació del projecte

PROFESSORAT I EQUIP DIRECTIUALUMNAT



 

V i P

https://drive.google.com/open?id=0B3yHkwjAbvvsdVd1ZWxZaTllVUk&authuser=0
https://docs.google.com/a/lafarigola.cat/document/d/1xlreGgNyW0t_PR2IAXcSl7qqbynrQhqINghWFuTw-O8/edit
https://docs.google.com/a/xtec.cat/presentation/d/1wqMl1OzO5U3B1VQL_Sq_vkCKpTEkgQK89IKP1RF6FrA/edit#slide=id.p34
https://docs.google.com/a/lafarigola.cat/document/d/11CPmWEzD3mzZ3cVnjJ-VU377ZcjNvPDoFoTL38j_zDI/edit
https://www.youtube.com//embed/8BCvSs-mpps
http://youtube.com/embed/edRuLmP9LUQ
https://www.youtube.com/embed/wiKuU3K9qA8
https://www.youtube.com/embed/wiKuU3K9qA8
http://youtube.com/embed/5ko-9815_-U
http://youtube.com/embed/5ko-9815_-U


Ho expliquem amb un vídeo

CASTELLÀ CATALÀ ANGLÈS

https://drive.google.com/file/d/0BzxwPqaA_LyEUktlZkxoYUY4MGs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BzxwPqaA_LyEVDZVblhPa1MxWms/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BzxwPqaA_LyEMzk0QXZ3bWVMTGM/view?usp=sharing


Escola Rambleta del Clot
Treballem al drive

Isabel Fabregat
Chelo Muñoz
Sira Martínez

Gegants i Bèsties del Clot
Presentació:
Es tracta d’ un grup de persones que porten gegants per  participar a les festes majors i cercaviles.
Es reuneixen a l’ Orfeó Martinenc que es troba a l’Avinguda Meridiana, 97. Barcelona, 08026. Tel.932453990

Història:
Els primers gegants del Orfeó es van construir l’any 1.978 i estaven fets de roba i llana i es deien Ell i Ella. Més tard es van fer 
de cartró pedra a partir d’ una figura de fang de la que es va treure un motllo de guix i es van dir Clotus i Melis. Després van 
tenir un fill que es diu Martí. En Clotus medeix 3,72m , la Melis 3,60m i en Martí 2,50m.

Activitats:
Els adults porten a en Clotus i a la Melis, els joves porten a en Martí i els infants porten les abelles. Alguns guien els gegants i 
vigilen que no caiguin i els altres toquen les gralles i els timbals.

Horaris i preus:
Costa 7 euros al mes per a mantenir el local de l’Orfeó, que és on es troben i on guarden tot el material.

Vídeo : Gegants i Bésties
Enllaços d’interès:
http://orfeomartinenc.
cat/ca/seccions/gegants.html

http://agora.xtec.
cat/escolarambletadelclot/

http://youtu.be/ILibDAlE35w
http://youtu.be/ILibDAlE35w
http://orfeomartinenc.cat/ca/seccions/gegants.html
http://orfeomartinenc.cat/ca/seccions/gegants.html
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http://agora.xtec.cat/escolarambletadelclot/
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