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VALENCIANADA 2015 

Vora 800 alumnes de Secundària i Batxillerat de 16 instituts del País Valencià 

participaran el 4 de març en la VALENCIANADA (#VLCda15 en les xarxes 

socials, http://www.wmcproject.org/valencia/), un exercici de geolocalització i 

coneixement de la ciutat de València. Però, els instituts del cap i casal no seran 

els únics en participar-hi. També es farà l’activitat a Saragossa, Alcoi, Manresa 

i Barcelona. Totes cinc ciutats formen part del World Mobile City 

Project (#WMCP15 en les xarxes socials, http://www.wmcproject.org/). 

Aquesta activitat, organitzada a València per la xarxa 1entretants 

(http://1entretants.ning.com/), està adreçada als nostres joves i els ha de 

permetre saber localitzar qualsevol punt de la ciutat tot combinant els mitjans 

clàssics amb l’ús de les darreres tecnologies (internet mobile, geolocalització, 

xarxes socials, codis QR, realitat augmentada…). La preparació de l’activitat ha 

comportat una tasca d’elaboració de fitxes, informació sobre els edificis i la 

ciutat i també sobre algunes aplicacions de mòbil amb les quals s’ajudaran els 

alumnes mentre visiten els monuments de la ciutat. Es tracta d’un 

esdeveniment sociocultural i educatiu en el qual no sempre tenim ocasió de 

participar els centres educatius: per les dimensions del treball, per la 

interdisciplinarietat de la proposta i per l’esforç que demana. La geolocalització 

d’edificis i referents culturals de la ciutat de València se celebrarà el pròxim 

dimecres 4 de març i aplegarà molts alumnes que aniran identificats amb una 

xapa com aquesta.  

 

El professorat de l’Associació 1entretants fa temps que es reuneix per a 

preparar l’esdeveniment cultural i han deixat constància del seu treball en una 

mena de quadern de bitàcola en la seua xarxa social.  

A més, l’activitat va més enllà dels grups que hi participen directament el dia 4 

de març. Els professors, de diferents assignatures que abasten la llengua, les 

socials o la informàtica, han treballat també amb altres alumnes del seus 

http://www.wmcproject.org/valencia/
http://147.83.118.57/valencianada
http://www.wmcproject.org/valencia/
http://www.wmcproject.org/
http://www.wmcproject.org/
http://1entretants.ning.com/
https://www.facebook.com/groups/Valencianada/
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centres i els materials estaran a disposició de qualsevol altre professor o centre 

que vulga repetir l’experiència amb els seus propis alumnes. Alguns instituts, a 

més, han preparat materials de treball previ que han presentat a d’altres 

alumnes del centre, que no hi participaran directament en l’activitat, perquè 

coneguen edificis tan emblemàtics com la Llotja de València, la Seu i l’estació 

del Nord, les facultats de les diferents universitats o els hospitals de la seua 

àrea d’influència. 

Els objectius generals de la proposta, a més de la divulgació del patrimoni 

cultural valencià, consisteixen a establir ponts entre l’ensenyament formal i el 

no formal, difonent també l’ús de dispositius mòbils per a l’aprenentatge en 

contextos reals. Els detalls de l’activitat són els següents: 

o Data: 4 de març del 2015. Concentració a les 9,30h al MuVIM de la ciutat de 

València, on es retrobaran els estudiants dels distints instituts que hi participen. 

Després de la foto inicial dels participants, l’activitat es realitzarà fins a les 

13,30h pel cap i casal. 

o Característiques: Els alumnes, en grups de 4, buscaran 4 o 5 punts concrets 

de la ciutat. L’activitat els ha de permetre localitzar qualsevol punt de la ciutat 

tot combinant els mitjans clàssics amb l’ús de les darreres tecnologies (Internet 

Mobile, geolocalització, xarxes socials, codis QR, realitat augmentada…). El 

professorat coneixerà en tot moment on es troben els alumnes mitjançant les 

eines de geolocalització. Els llocs que visitaran els alumnes es faran públics 

amb les fotografies i vídeos que es penjaran en la xarxa social Instagram amb 

els hastags #VLCda15 i #WMCP15. En algunes ocasions, i només quan 

estiguen davant dels elements patrimonials pertinents, podran accedir a 

informació que els permetrà resoldre algun enigma literari, arquitectònic o 

històric (se n’adjudicarà un de diferent a cada equip). El grup es farà un selfie 

per demostrar que hi ha estat i que han acabat el treball amb eixa targeta i 

respondrà l’enquesta amb les respostes apreses de forma diferent a com ho 

fan habitualment a l’aula.  

o Organització: Es tracta d’una experiència interdisciplinar, organitzada amb la 

col·laboració de la Xarxa Cooperativa d’Ensenyament en Valencià 

1entretants (http://1entretants.ning.com), basada en la Barcelonada 2.0 

(http://barcelonada.cat/) desenvolupada per la xarxa LaceNet 

(http://www.lacenet.org/joomla/) del Bages (Catalunya). 

 

http://www.muvim.es/
http://1entretants.ning.com/
http://barcelonada.cat/
http://www.lacenet.org/joomla/


 3 

L’activitat 

L’activitat, oberta i interdisciplinar, consisteix a geolocalitzar, entre els alumnes dels 

centres participants, en un únic mapa interactiu, els principals punts d’interès de la 

ciutat. Aquesta geolocalització es realitzarà amb l’ajuda d’uns targetons que inclouran 

elements de realitat virtual i de l’ús d’aplicacions mòbils gratuïtes. Prèviament, el 

professorat dels centres inscrits, 16 instituts de diverses comarques valencianes, ha 

treballat en la realització dels esmentats targetons mitjançant la determinació dels llocs 

i punts de geoposicionament, indicació d’enllaços, selecció de fotografies i recerca 

d’arxius de realitat augmentada. La selecció dels llocs s’ha realitzat tenint en compte 

criteris històrics, artístics, museus, rutes literàries i punts d’interés social. 

Dimecres, 4 de març del 2015, els alumnes, de secundària i de cicles formatius, en 

grups reduïts, rebran diversos targetons i hauran de cercar els punts de la ciutat que 

els hagen correspost, tot combinant els mitjans clàssics amb l’ús de les darreres 

tecnologies (internet mobile, geolocalització, xarxes socials, codis QR, realitat 

augmentada…). 

El mateix dia 4 de març els centres participants es trobaran, tant a l’inici de la mateixa 

com al final, a l’històric Parc de l’Hospital medieval de València. Aquest és un lloc 

cèntric de la ciutat de València, situat molt prop de l’estació del Nord, estacions de 

metro i parades d’autobús, perquè els alumnes puguen accedir als llocs que han de 

visitar, i suficientment gran perquè els prop de 800 alumnes es puguen reunir sense 

ocasionar molèsties. 

El MuVIM, Museu Valencià de la Il·lustració i de la Modernitat, situat al mateix Parc de 

l'Hospital, serà el centre neuràlgic des d’on els professors dirigiran l’activitat i en 

comprovaran l’evolució. Així mateix, permetrà exposar els materials de treball dels 

alumnes, els targetons que s’han elaborat i fotografies dels llocs que han de visitar. 

Alhora, es projectaran, sobre un mapa interactiu de la ciutat de València i de manera 

simultània a com es vagen produint, les fotografies que faran els alumnes. 

El professorat coneixerà en tot moment el lloc en què es troben els alumnes mitjançant 

eines de geolocalització (Life360). 

Els llocs que visitaran els alumnes es faran públics mitjançant la xarxa social 

Instagram i, amb diverses etiquetes, apareixeran de manera immediata al Google 

Maps. Es mostraran tant les fotografies que es facen a la ciutat de València, amb el 

hashtag #VLCda15, com les que es facen a altres ciutats on es realitzarà aquesta 

activitat, gràcies al hashtag #WMCP15. 
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Posteriorment, els alumnes hauran de donar la seua impressió en el web del projecte i 

contestar un qüestionari amb l’aplicació Socrative Student.  

Objectius  

Mitjançant aquesta activitat es pretén que els alumnes  

 Milloren el coneixement de la ciutat de València.  

 Aprenguen a desplaçar-se per la ciutat mitjançant el transport públic, amb 

l’ajuda dels dispositius mòbils.  

 Utilitzen els dispositius mòbils amb finalitats d’interés social i educatiu.  

Al mateix temps, atenent que el Decret 112/2007, de 20 de juliol (DOCV del 

24/7/2007), d’acord amb l’Annex I del Reial Decret 1631/2006, de 29 de desembre 

(BOE de l’11/1/2007) determina que les competències bàsiques constitueixen un 

element bàsic en la formació dels estudiants, aquesta activitat permet que els alumnes 

participants desenvolupen totes aquestes competències bàsiques:  

 Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic.  

 Competència cultural i artística.  

 Autonomia i iniciativa personal.  

 Competència social i ciutadana.  

 Tractament de la informació i competència digital.  

 Competència per aprendre a aprendre.  

 Competència en comunicació lingüística.  

 Competència matemàtica.  
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Centres participants 

Relació de centres participants i etiquetes d'Instagram i Twitter: 

 IES Albal / #VLCalbal 

 IES de Massamagrell / #VLCmassama 

 IES el Quint, Riba-roja / #el5T 

 IES Escultor En Francesc Badia, Foios / #VLCfoios 

 IES Guillem d'Alcalà, la Pobla de Farnals #guillemdalcala 

 IES Honori Garcia, la Vall d’Uixó / #VLChonori 

 IES Isabel de Villena, València / #VLCisabel 

 IES Jordi de Sant Jordi, València / #VLCsantjordi 

 IES L'Om, Picassent / #ieslom 

 IES N. 1, El Puig / #VLCelpuig 

 IES N. 1, Requena / #VLCn1Requena 

 IES Oleana, Requena / #VLColeana 

 IES Sanchis Guarner, Silla / #VLCsilla 

 IES Sant Vicent Ferrer, Algemesí / #VLCalg 

 IES Serpis, València / #VLCserpis 

 La Nostra Escola Comarcal, Picassent / #VLClacomarcal 

 

http://mestreacasa.gva.es/web/iesalbal
http://iesmassamagrell.edu.gva.es/blogs/vlcda15
http://karpedies.blogspot.com.es/2015/02/valencianada-2015.html
http://mestreacasa.gva.es/web/miguel_ped/11
http://mestreacasa.gva.es/web/ieshonorigarcia/inici
https://villenasolidario.wordpress.com/2015/02/10/vlcda15-geolocalitzacio-i-aprenentatge/
http://iesjordi.edu.gva.es/wp/
http://iesoleana.edu.gva.es/joomla30/
http://iessanchisguarner.edu.gva.es/
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Molts llocs per visitar 

Núm. 

referència Denominació del lloc 

1 Museu de Ciències Naturals 

2 

Museu de les Ciències - 

Príncep Felip 

3 

Centre Cultural la 

Beneficència 

4 Institut Valencià d'Art Modern 

5 Jardí Botànic 

6 Oceanogràfic 

7 Pont de la Mar 

8 Pont de Sant Josep 

9 Pont de Fusta 

10 Pont de Serrans 

11 Pont del Real 

12 Pont de l'Assud de l'Or 

13 Pont de l'Exposició 

14 Torres de Serrans 

15 Torres de Quart 

16 Llotja de la Seda 

17 Banys de l'Almirall 

18 L'Almodí 

19 Església de Sant Agustí 

20 

Església de Sant Joan del 

Mercat 

21 Mercat Central 

22 Mercat de Colom 

23 

Monestir de Sant Miquel dels 

Reis 

24 Museu de Belles Arts 

25 

Palau del Marqués de 

Dosaigües 

26 

Basílica de la Mare de Déu 

dels Desemparats 

27 La Seu, catedral de València 

28 Estació del Nord 

29 Drassanes del Grao 

30 Palau de Justícia de València 

31 Palau de la Generalitat 

32 Teatre Principal 

33 Jardí de Montfort 

34 

La Nau (Universitat de 

València) 

35 Església de les Escoles Pies 

36 Plaça Redona 

37 Palau de Benicarló 

38 Edifici dels Dracs 

39 Finca Roja 

40 Casa de les Roques 

41 

Octubre Centre de Cultura 

Contemporània 

42 Ajuntament de València 

43 

Biblioteca Pública de 

València 

44 
Estació d'Autobusos de 
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València 

45 Torre Hilton 

46 Portal de Valldigna 

47 

Antiga presó, la Model de 

València 

48 Palau de Congressos 

49 

Església de sant Joan de 

l'Hospital 

50 

Museu Valencià de la 

Il·lustració i la Modernitat 

51 Palauet i Jardí d'Aiora 

52 

Estació de Joaquim Sorolla - 

RENFE 

53 Estació del Cabanyal 

54 Palau de les Arts Reina Sofia 

55 Palau de la Música 

56 Teatre Talia 

57 
Parc Municipal de 

Marxalenes (Antiga estació) 

58 Parc Gulliver 

59 L'Almoina 

60 Bioparc València 

61 

Col·legi i església del 

Patriarca 

62 Trinquet de Pelai 

63 

El Cabanyal: Llotja del Peix i 

cases dels pescadors 

64 Museu d'història de València 

65 Hospital Clínic 

66 Hospital de la nova Fe 

67 Hospital General 

68 Societat Coral el Micalet 

69 Ca revolta 
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Aplicacions 

 

Realitat augmentada. Aplicació per veure els elements de realitat augmentada als 

targetons que duen el codi AR+. 

 
  

http://147.83.118.57/apk/Valencianada.apk
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La Valencianada, un trivial ocult de la ciutat 

Pistes i exemples de preguntes dels targetons amb realitat augmentada 

Targetó Denominació del 
lloc 

Pista de localització Lloc on situar la 
pregunta 

Pregunta 

2 Museu de les 
Ciències - Príncep 
Felip 

L'edifici sembla un 
esquelet, però heu de 
mirar les estructures 
laterals que semblen 
ulls. 

A l'ull de l'esquerra 
mirant des de la 
bassa d'aigua. 

A l'interior d'aquest edifici es 
troba un instrument que es 
fonamenta en l'efecte de coriolis i 
demostra la rotació de la Terra. 
Com s'anomena? 

4 Institut Valencià 
d'Art Modern 

Damunt de les coses 
importants sempre hi 
ha una cafeteria. Més o 
menys a la dreta. 

A la base de la cara 
dreta de l'edifici, prop 
de la façana. 

L'IVAM es troba en un edifici 
d'arquitectura contemporània, 
però amaga una sorpresa antiga 
al seu interior. Descobreix-la. 

6 Oceanogràfic A la instal·lació de 
l'Oceanogràfic feta amb 
cordes teniu una 
pregunta. 

A la bola dels 
aiguamolls. 

Com s'anomena l'ecosistema 
d'aigua dolça representat en 
aquesta bola? 

12 Pont de l'Assut de 
l'Or 

El punt més alt d'aquest 
pont es pot observar 
des de fora de la ciutat 
de València 

A la part més alta Quants metres d'altura té el 
màstil d'aquest pont? 

13 Pont de 
l'Exposició 

La que fa el 20% de 
totes les columnes té la 
pregunta amagada. 
Busque en les dues 
direccions. 

A la base de la quarta 
columna. La persona 
que prepare l'arxiu 
que trie el sentit. 

Tot està calculat perquè l'arc 
aguante el pes del pont. És 
important la inclinació. Quants 
graus està inclinat l'arc respecte 
de l'horitzontal? 

14 Torres de Serrans Quan es visita un 
monument s'ha de 
mirar de dalt a baix, per 
si hi ha penjada alguna 
cosa. 

Al sostre del portal Quin ús va tindre la porta durant 
la guerra civil espanyola? 

15 Torres de Quart Una porta no té sentit si 
no va seguida d'un 
camí. 

A la porta que hi ha 
penjada al costat dret. 

Quin ús va tindre la porta a partir 
de 1626 i fins els segle XVIII? 

16 Llotja de la Seda Del pati dels tarongers 
es pot passar a la sala 
de contractació. 

A la porta gran del 
pati dels tarongers. 

Què diu a la primera frase escrita 
del saló de columnes? 

22 Mercat de Colom No s'ha de confondre 
un arc ogival amb un 
arc parabòlic. La 
pregunta està a algun 
lloc de la façana nord 
amb arc parabòlic. 

A l'escut de la ciutat, 
damunt de l'arc 
parabòlic. 

Quin any es va inaugurar el 
mercat? 

26 Basílica de la 
Mare de Déu dels 
Desemparats 

Els rectors no es 
banyen les sabates 
quan plou. 

A l'arc de connexió 
amb la Catedral. 

Arquitectònicament, el més 
destacable és la cúpula de 18,75 
m d'amplària. Quina forma té la 
planta de la cúpula? 

27 Catedral de Es barregen molts estils A la base de la porta Què ocorre tots els dijous a les 
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València arquitectònics. 
Comenceu pel més 
antic. 

romànica. 12 del matí a la porta dels 
apòstols? 

28 Estació del Nord A l'estació, sigueu 
amables i educats. 
Pregunteu a la gent el 
que vulgueu saber amb 
cortesia. 

A la figura humana 
que hi ha a l'esquerra 
de la façana. 

A l'article de la viquipèdia hi ha 
una foto d'un mosaic de l'estació 
amb una inscripció en grec. Què 
diu aquest mosaic? 

31 Palau de la 
Generalitat 

Al pati interior li ha 
d'arribar llum per algun 
lloc. 

Al lucernari que té 
quatre vessants 

Al model de realitat augmentada 
l'edifici sembla simètric però no 
ho és. Hi ha una torre antiga i 
una torre moderna. Quina d'elles 
té menys simetria? (li falta una 
finestra). 

39 Finca Roja L’edifici dóna a quatre 
carrers. Busqueu la 
porta del xamfrà entre 
el carrer de Marvà i el 
de Jesús. 

A la porta del xamfrà 
entre Marvà i Jesús. 
A l'esquerra de la 
façana que dóna al 
jardí. 

Amb quin objectiu es va construir 
la Finca Roja a 1933? 

43 Biblioteca Pública 
de València 

El més lògic és trobar la 
informació a un tauler. 

A un cantó del tauler 
d'obra amb el mosaic 
de Biblioteca pública. 

Després va ser biblioteca, però... 
amb quina finalitat es va crear 
l'edifici? Quina denominació 
tenia? 

45 Torre Hilton Doncs a mi em sembla 
poca aigua per a tanta 
gent. 

A la piscina de 
l'edifici. 

Suposant que tots els pisos tenen 
la mateixa altura. Quina és 
l'altura mitjana de cada pis? 

48 Palau de 
Congressos 

Tots els edificis de 
serveis tenen una porta 
de serveis per on 
entren els treballadors. 

A la porta del darrere. No és molt antic però ja hi ha 
hagut una reforma a la coberta. 
De què es tracta? 

50 Museu Valencià 
de la Il·lustració i 
la Modernitat 

Passeu, Passeu! Però 
no entreu per la 
cafeteria per a buscar 
la pregunta. 

A la porta que hi ha 
davall de l'arc. 

Al museu es troba la biblioteca 
personal i la col·lecció d'art d'un 
professor i escriptor que les va 
donar a la seua mort. Qui va ser? 

53 Estació del 
Cabanyal 

Molt important per 
agafar un tren és la 
puntualitat. 

Al rellotge de la 
façana principal. 

L'estació ara és moderna, però... 
Quan va pasar el primer tren per 
l'antiga estació del Cabanyal? 

54 Palau de les Arts 
Reina Sofia 

Les palmeres són 
monocotiledònies i 
tenen moltes arrels 
però poc grosses, per 
això les han pogudes 
posar al pis de dalt. 

Al fullam d'una de les 
palmeres. Hauran de 
pegar la volta per 
trobar-la; hi ha als dos 
costats. 

El dia de la inauguració varen 
estrenar "Rapsòdia sobre temes 
valencians" Qui és l'autor? 

66 Hospital de la 
nova Fe 

Un edifici tan modern 
s'ha de veure a "vista 
d'ocell" 

Al pati interior que 
està més al centre 
veient l'edifici des de 
dalt. 

Sembla que l'hospital és molt 
gran i hi ha molta gent esperant a 
ser operada. Quants quiròfans hi 
ha? 

 

  



 11 

Mostra de targetons 
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