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Projecte Google Maps (Àngels Orduña, Sants-Montjuïc i les Corts; Lourdes
Subirà, CNL Eramprunyà)

El projecte Google Maps neix a la III Jornada Aprendre Llengües al segle XXI. L’Anna
Valls (CNL Barcelona) i la Lourdes Subirà (CNL Eramprunyà) van dissenyar una
activitat intercentres que consistia a, des de les aules, anar emplenant el mapa de
Catalunya amb punts d’interès turístic per acabar fent de guies a grups d’un altre
Centre.
Primer de tot van començar els de Castelldefels. El grup de Suficiència 1 van fer fitxes
de llocs d’interès del territori que ocupa el CNL Eramprunyà (Gavà, Viladecans,
Castelldefels i Sant Boi) i les poblacions vinculades (Begues, Torrelles…). A més, van
treballar amb el Google Maps per tal d’introduir-hi els llocs i les fitxes que van preparar.
Un cop superada aquesta primera fase, van gravar un vídeo per convidar un grup del
CNL de Barcelona a afegir-se al projecte.
A continuació, el grup de Suficiència semipresencial de la delegació de les Corts,
després de rebre el vídeo del grup de Castelldefels, vam decidir afegir-nos-hi. En
primer lloc vam triar els llocs més emblemàtics del barri de les Corts i ens els vam
repartir per grups. Cada grup va haver de buscar informació sobre els indrets que els
havia tocat i van preparar dos escrits, un de llarg per poder explicar als alumnes
convidats i un altre de més curt per incorporar-lo al Google Maps que havíem creat.
Enmig de tota aquesta preparació, ens van convidar a anar a Castelldefels. Allà ens
van rebre molt bé i ens van parlar d’alguns llocs de la població i un tècnic de
l’Ajuntament ens va portar al Castell. Un parell de setmanes més tard van venir els de
l’Eramprunyà a Barcelona. Els portem de ruta per cada lloc triat i hi ens aturem per a la
corresponent explicació. Acabem la visita a la Seu del Districte on una tècnica de
turisme ens fa una visita guiada per l’edifici.
A l’hora de valorar aquest projecte, hem de parlar de 3 paraules claus: motivació,
satisfacció i diversió. Ens ho hem passat molt bé duent-lo a terme, n’estem molt
satisfets i hem gaudit molt. Sortir de l’aula i convertir en real allò que estàvem fent dins
ha estat un pas endavant per a nosaltres. Fins ara els projectes tenien un producte
com a resultat però era un producte que no implicava altres persones externes. En
aquest cas tenir uns destinataris reals ha augmentat la motivació i la implicació de
l’alumnat.
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