
 
 

 

 

Nova edició de mEduTarraco, una activitat familiar 
i educativa per conèixer la ciutat de Tarragona 

• Entre l’1 d’abril i el 30 de maig es podrà realitzar de forma lliure l’activitat lúdica, 
educativa i solidària que tindrà lloc per tota la ciutat 

• mEduTarraco està coorganitzat pels Serveis Territorials d’Educació a Tarragona, 
l’Ajuntament de Tarragona i el programa mSchools, una iniciativa que impulsa Mobile 
World Capital Barcelona en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya, 
l’Ajuntament de Barcelona i GSMA  

Barcelona, 29 de març de 2021– A partir del proper 1 d’abril torna mEduTarraco a Tarragona, 
una activitat lúdica, educativa i solidària que permet a tota la família descobrir els punts 
d’interès cultural de la ciutat a través d’una app de geolocalització. En edicions anteriors es 
desenvolupava durant un cap de setmana i hi participaven estudiants a través dels seus centres 
educatius. Ara, el protagonisme el pren la ciutadania, que, de forma lliure, pot participar a 
l’activitat durant dos mesos, de l’1 d’abril al 30 de maig.  
 
El projecte es desenvolupa en el marc de la iniciativa Mobile History Map (MHM) del programa 
mSchools, impulsat per Mobile World Capital Barcelona, en col·laboració amb el Departament 
d’Ensenyament i l’Ajuntament de Barcelona. MHM es una plataforma i app de georeferenciació 
que permet crear contingut multiformat  i compartir-lo amb la ciutadania 
 
mEduTarraco és un projecte col·laboratiu, multicompetència i interdisciplinari de 
georeferenciació i tecnologia mòbil que té com a objectiu que els joves de les comarques 
tarragonines coneguin la ciutat de Tarragona, aprenguin a moure’s i descobrir-la. L’activitat es 
presenta en forma de joc i consisteix en utilitzar l’app Mobile History Map (MHM) per a realitzar 
un recorregut pels punts emblemàtics de Tarragona i contestar les preguntes que planteja la 
pròpia aplicació en cada visita. En funció dels encerts s’adjudicarà una determinada puntuació, 
visible en un rànquing obert i, finalment, aconseguiran una medalla.  

 
En la seva línia de solidaritat, visió inclusiva i treball cooperatiu, mEduTarraco se suma a les 
activitats de la Fundació La Marató de TV3 i Catalunya Ràdio. Per cada usuari que participi i 
completi l’activitat, els sponsors del projecte faran una aportació solidària per a la investigació 
sobre la salut mental. 
 
L’objectiu de mEduTarraco és que els alumnes aprenguin a utilitzar els dispositius mòbils per 
orientar-se i localitzar qualsevol punt de la ciutat de Tarragona de manera totalment autònoma 
gràcies a diferents tipus d’habilitats. L’activitat permet assolir un gran nombre de competències 
de forma lúdica com: autonomia i millora de competències digitals, compartir coneixement a la 
xarxa i participar activament en entorns interactius d’aprenentatge, familiaritzar-se amb l’ús de 
les darreres tecnologies (realitat augmentada, codis QR), fomentar el civisme, etc. 
 
mEduTarraco és una iniciativa d’un equip de 15 docents i està coorganitzat pels Serveis 
Territorials d’Educació a Tarragona, l’Ajuntament de Tarragona i el programa mSchools, una 

https://pre-mhm.itinerarium.com/medutarraco


 
 

 

 

iniciativa que impulsa Mobile World Capital Barcelona en col·laboració amb la Generalitat de 
Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i GSMA. El projecte compta també amb el suport 
d’Itinerarium, la Universitat Rovira i Virgili, Repsol i l’Autoritat Portuària de Tarragona.  
 
 
mSchools: una nova manera d’ensenyar i aprendre 
El programa mSchools és una iniciativa de mEducation impulsada per Mobile World Capital 
Barcelona, en col·laboració amb Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Barcelona i GSMA. 
mSchools ajuda els alumnes i docents a integrar tecnologies digitals a l’aula, el que permet oferir 
noves formes d’ensenyament i aprenentatge, millorant els resultats acadèmics i l’ocupabilitat. 
mschools.mobileworldcapital.com 
 
Mobile World Capital Barcelona 
Mobile World Capital Barcelona és una iniciativa que impulsa el desenvolupament digital de la 
societat i ajuda a millorar la vida de les persones a nivell global. 
Amb suport públic i privat, MWCapital centra la seva activitat en quatre àrees: l’acceleració de 
la innovació a través de l’emprenedoria digital; la transformació de la indústria mitjançant la 
tecnologia digital; el creixement del talent digital entre les noves generacions i els professionals; 
i la reflexió sobre l’impacte de la tecnologia en la nostra societat. En conjunt, els nostres 
programes estan transformant de forma positiva l’economia, l’educació i la societat.  
MWCapital acull MWC Barcelona i va fundar 4 Years From Now [4YFN], la plataforma de negocis 
per la comunitat de startups present en tots els esdeveniments de MWC en tot el món. 
www.mobileworldcapital.com 
 
 
Per a més informació: 
Estel Estopiñan - Mobile World Capital Barcelona   
eestopinan@mobileworldcapital.com 
+34 656 25 83 94  
 
Elisa Álvarez – Roman 
e.alvarez@romanrm.com 
+34 649294695 
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