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El programa mSchools 
una aposta per la tecnologia en l’educació 
 
mSchools  és un programa pioner que potencia la transformació mobile en 
l’àmbit educatiu tant pel que fa a la introducció de dispositius i solucions 
mòbils a les aules com a l’impuls de l’esperit emprenedor dels alumnes. 

mSchools és, present a les  escoles catalanes des del curs 2013-2014. 
L’objectiu del programa és millorar el rendiment acadèmic i reduir les taxes 
d’abandonament escolar . 

mSchools està impulsat per Mobile World Capital Barcelona, amb la 
col·laboració de la Generalitat de Catalunya (a través del Departament 
d’Ensenyament i el Departament d’Empresa i Ocupació), l’Ajuntament de 
Barcelona i GSMA. 

El programa posiciona Catalunya com a capdavantera en la implantació d’un 
nou model d’ensenyament. Més enllà de la creació i l’ús de solucions mòbils, 
mSchools és una eina motivadora que vol fomentar l’esperit emprenedor i el 
treball en equip entre els joves estudiants.  

El programa mSchools va rebre l’any passat el Premi Especial dels Global 
Mobile Awards pel foment de la tecnologia mòbil entre els alumnes catalans. El 
president de la Generalitat, Artur Mas, va recollir el guardó en l’acte celebrat 
durant el Mobile World Congres 2014. 

mSchools consta de tres àrees principals: 

• Motivar l’aprenentatge a través del mòbil 

• Millorar les habilitats digitals i l’esperit emprenedor 

• Construir un entorn obert per l’mEducation 

 

De totes les iniciatives d’mSchools, destaquen les següents: 

1. Mobilitzem la informàtica 

2. Mobile History Map 

3. Mobile Learning Awards 
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1. Mobilitzem la informàtica 
Mobilitzem la informàtica és l’assignatura optativa d’informàtica de 4t d’ESO i 
que també s’imparteix en FP centrada en la conceptualització, disseny i 
desenvolupament de prototips d’aplicacions mòbils. L’objectiu és que els 
alumnes ideïn i desenvolupin, en petits grups, conceptes creatius en forma 
d’app per aportar solucions a problemes globals i millorar hàbits quotidians. 
Mobilitzem la informàtica pretén també estimular l’esperit emprenedor entre els 
estudiants amb el suport de mentors professionals. 

Per introduir aquesta assignatura a les escoles, el Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya forma prèviament als professors dels centres 
educatius catalans, que des de setembre de 2013 tenen a la seva disposició un 
curs Moodle que recull continguts i eines per desenvolupar correctament la 
docència. Els professors catalans disposen també d’un servei d’assessoria i 
consulta permanent en què resoldre els seus dubtes amb els impulsors del 
projecte. 

A banda dels professors de l’assignatura, els alumnes compten amb el suport 
de professionals en actiu d‘empreses líders en el desenvolupament d’apps o 
videojocs, incubadores d’empreses, portals d’Internet o associacions 
d’emprenedors, que fan de mentors i aporten als alumnes la visió de la 
indústria i els ajuden a valorar la viabilitat real dels projectes. Per facilitar-ne la 
participació, els professionals compten amb la plataforma mSchools, punt de 
trobada online amb els centres educatius adherits al programa mSchools. Es 
tracta d’una eina que recull les necessitats d’assessorament dels professors i la 
disponibilitat dels professionals. 

 

La plataforma, en definitiva, vehicula la posada en contacte dels centres 
educatius amb els experts, i és oberta a qualsevol professional que vulgui fer 
de mentor d’alumnes que desenvolupen apps.  

 

mSchools  va tancar el primer curs de Mobilitzem la informàtica amb la 
participació de més de 6.000 alumnes de 200 centres educatius de secundària. 
Aquest curs 2014 – 2015 més de 11.150 alumnes de prop de 300 centres de 
secundària estan cursant l’assignatura. A més, s’ha incorporat a Formació 
Professional, amb 8 centres, 23 professors i més de 500 estudiants. Una altra 
novetat que s’ha incorporat a l’assignatura és la disponibilitat de tots els seus 
continguts en anglès. 

 

App Contest. Disseny i creació d’apps per part d’al umnes de Secundària 

Per celebrar el primer any d’implantació de Mobilitzem la informàtica als centres 
catalans, el juny de 2014 mSchools va organitzar un App Contest (concurs 
d’aplicacions mòbils) per premiar les propostes més innovadores. Hi van 
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participar un total de 86 projectes, dels quals es van reconèixer les 6 millors 
apps dissenyades d’entre una selecció final de 25. Els alumnes dels projectes 
guanyadors treballen amb empreses del sector per desenvolupar i llençar al 
mercat els prototips ideats a les aules. 

 

Apps premiades a l’App Contest 2014: 

 

LifeBud  – Aquesta App pel sistema operatiu Android és un servei 
d’emergències 24 hores mitjançant un centre de teleassistència. Funciona amb 
un smartphone amb internet mòbil i bluetooth i amb el sistema de 
geolocalització per GPS del mateix dispositiu, que permet proporcionar mes 
seguretat i independència a persones grans. (App creada per alumnes del 
INS Torre del Palau de Terrassa) . 

 

Armari Virtual  – Aplicació que permet resoldre quines peces de l’armari 
combinen sense necessitat d’emprovar-les, o quina roba triar en funció del 
temps que fa o en quines botigues es pot comprar. (App creada per alumnes 
del INS Ernest Lluch de Barcelona).  

 

LongSchool App  – Aplicació que ofereix informació sobre els cursos i horaris 
d’una escola de long. (App creada per alumnes del Col·legi Sant Miquel de  
Barcelona).  

 

Turisme Garrigues  – Aplicació sobre la comarca de les Garrigues, on es pot 
trobar informació sobre rutes amb parades en diferents punts d’interès de la 
comarca, preus i horaris de transports allotjaments i restaurants pròxims. (App 
creada per alumnes del INS Josep Vallverdú de les B orges Blanques).  

 

DivertiApp  – Aplicació educativa destinada a infants. (App creada per 
alumnes del IE Roseta Mauri de Reus). 

 

Estudis BCN  – App que compta amb eines per ajudar als joves a tenir més 
facilitats a la hora de buscar informació sobre les carreres i les Universitats que 
hi han a Barcelona. (App creada per alumnes del INS Sant Just de Sant 
Just Desvern).  
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2. Mobile History Map 
mSchools ha posat en marxa aquest curs 2014-2015 Mobile History Map 
(MHM), un projecte pioner en l’àmbit internacional amb què  alumnes de 
tots els nivells educatius creen i geolocalitzen continguts relatius a punts 
d’interès propers al seu centre educatiu. MHM potencia el treball en equip amb 
solucions mòbils en àmbits no tècnics i en l’esfera de les Humanitats.  

Els alumnes recopilen dades en text, imatges i vídeo que són validats pel 
professorat i estan disponibles al MHM, que és una eina de consulta oberta i 
útil sobre el Patrimoni català. Una informació que és accessible a tots els 
ciutadans a través la pàgina web i l’app mòbil (per Android i iOS). 

La introducció de MHM a les aules catalanes es produeix després que és 
desenvolupés el projecte pilot a l’any 2014 a 29 centres de secundària de 
Catalunya, amb la participació de 81 docents. Durant el transcurs d’aquesta 
prova es va desenvolupar el contingut dels primers punts geolocalitzats sobre 
el mapa.  Els Castellers (patrimoni cultural), Montserrat (patrimoni monumental) 
o el Delta de l’Ebre (patrimoni natural), entre d’altres, són alguns dels punts que  
ja es poden consultar a la web i l’app del projecte. 

Durant el curs 2014-2015 es desenvoluparan i geolocalitzaran continguts sobre 
455 punts patrimonials de Catalunya, proposats per la direcció general 
d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni del Departament de Cultura. 
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3. Mobile Learning Awards 
Els Mobile Learning Awards (MLA) són uns premis que aquest any celebren la 
seva tercera edició i que reconeixen els professors i alumnes més actius i 
innovadors en donar a conèixer les diferents vies d’integració i ús de tecnologia 
mòbil als centres educatius..  

El certamen, que s’emmarca en l’ITWorldEdu, es consolida entre la comunitat 
educativa i destaca per la seva alta participació. Enguany, gairebé 300 
candidatures presentades per 156 centres educatius catalans opten als 
guardons. 
 
Els Mobile Learning Awards 2015 introdueixen també una novetat pel que fa a 
les modalitats del concurs. Es tracta de la categoria Mobile History Map , un 
projecte amb què alumnes creen i geolocalitzen continguts relatius a punts 
d’interès. Aquesta categoria, que ha rebut un total de 176 aportacions, busca 
fomentar la georeferenciació d’elements patrimonials emblemàtics de 
Catalunya a través de les tecnologies digitals. 
 
La segona modalitat, Experiències educatives amb dispositius mòbils , és 
una iniciativa que pretén reconèixer el treball innovador de docents amb 
tecnologia mòbil.  
 
La tercera modalitat, Micronarracions audiovisuals: ús innovador de les  
tecnologies a l’aula , valora els millors vídeos realitzats per alumnes. Per 
participar, les micronarracions han de tenir una durada d’entre 1 i 3 minuts i 
haver estat enregistrades amb tecnologia mòbil.  
 

Els guardons es lliuraran en una cerimònia especial que se celebrarà el proper 
26 de febrer i que comptarà amb la presència de la consellera d’Ensenyament, 
Irene Rigau; CEO de GSMA, John Hoffman, i Agustí Cordon, vicepresident 
executiu  de Mobile World Capital Barcelona. 

 

 

 
 
 
 
Per a més informació contactar amb: 
 

Owen John Holden 
Hydra Media 
C/ Pilar Franquet, 8 
08870 Sitges (BCN) 
Tel. +34 938 945 375 
Mov. +34 622 211 180 
Fax. +34 938 111 412 

E-mail: mschools@hydramedia.info 


