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Jornada de Treball 

GEOINFORMACIÓ A L’ENSENYAMENT 
EDUCANT L’USUARI DEL FUTUR 

Data: dimecres, 4 de maig de 2011 

Presentació i objectius: 

La jornada de treball busca generar un pol de d’informació, assessorament, aportació i 
expertesa amb l’objectiu principal de promoure l’ interès, les vocacions i la 
utilització de les disciplines i tecnologies afins a la geoinformació en el teixit 
educatiu en particular i en la societat en general. 

 
Per portar a terme aquest objectiu, hem reunit a actors generadors i usuaris de la 
geoinformació, tant del sector educatiu, com de la recerca i el valor afegit empresarial, 
amb especial atenció a l’espai de debat i discussió per tal de posar en comú i vertebrar 
noves accions i propostes. 

 

Hora Ponent 

15:30 - 15:40 Presentació Jornada (Institut Cartogràfic de Catalunya) 

15:40 - 16:00 
Presentació del projecte: Centre Interpretació Cartogràfica de Catalunya 
(Juan Fernando Marchan – ICC/CSPCOT) 

16:00 - 16:20 
Recursos d’informació geogràfica per l’educació: la PRG i les seves 
utilitats  (Jordi Guimet – ICC/CSIDEC) 

16:20 - 16:30 Discussió i preguntes 

16:30 – 17:00 Pausa 

17:00 - 17:20 Vocacions científiques - tècniques: detecció d’un dèficit (Jordi Serrano; 
Sergio Marco - EVERIS) 

17:20 - 17:40 Nous recursos- formatius. “La UB Divulga”: activitats de divulgació 
científica per primària i secundària (Marga Becerra - UB) 

17:40 -18:00 La geoinformació a l’ensenyament secundari (Jordi Ximeno; Sònia Ruiz - 
ICE-URV; Joan Vinyoli – Institut Miquel Bosch i Jover) 

18:00 -18:30 Taula de Debat: “Generant nous productes i serveis GEO per educació” 
(Jordi Vivancos - Departament Ensenyament; Enric Roca - EDU21 i Jordi 
Corbera - Institut Cartogràfic de Catalunya) 

18:30 –18:45  Cloenda i xarxa 

 

Lloc: Salà d’Actes – Edifici Institut Cartogràfic de Catalunya (www.icc.cat) – Parc de 
Montjuïc s/n (final Carrer Lleida). Inscripció gratuïta prèvia confirmació a tgeoinfo@icc.cat  


