


 

IDIGITAL NEWS 
 

@bdigital #bdigitalapps 



Mr. Sergi Marcén 

 | ICT & Mobile Phone Industry 

            Development Manager 

           Government of Catalonia 

             



An initiative of:                                                                                                   In partnership with : 

 

A new way of  

teaching and learning in  

Mobile World Capital Barcelona. 

Sergi Marcén 

@sergimarcen 



Change the rules.  

Change the tools.  

Change the future. 

The mSchools programme,  

is a multi-facted, multi-year 

mEducation initiative by 

Mobile World Capital Barcelona, 

in partnership with Generalitat 

de Catalunya, Ajuntament de 

Barcelona and GSMA. 

 

The mSchools programme, 

launched in 2013, brings  

together public and private  

institutions to promote mobile  

education, opening up new  

ways of teaching and learning  

that improve achievement and  

employability. 

 
 
 



Mobile History Map 

• A geo-positioning app allowing students to      

collaboratively create content about points of interest    

close to their schools.  
 

Mobile Learning Awards 

• Rewards innovative teacher and student-led   

projects. 

 

School visits at  

Mobile World Centre    

• Interactive visits of the Mobile World Centre aimed    

at students understanding of how mobile is  

enhancing our lives. 
 

  

1 
Encourage 

Learning with 

Mobile 



*Under development   

App Education 

• A computer science elective offered in Catalan High 

Schools based on App design and prototype 

development. 

 

 

App Contest & Awards Ceremony 
 

• End of the school year contest and awards 

ceremony for all projects developed under the App 

Education course.  
 

 

Mobile Tech Camps* 

• An immersive workshop experience in app design 

and development. 
 

2 
Improve 

Digital Skills & 

Entrepreneurial 

Spirit 



mSchools Toolbox 
• An online repository of validated and tested mobile 

educational content for schools, teachers, parents 

and students.                                                                                          

 

mSchools Lab 
 

• A set of tools to foster mutual collaboration in 

testing future mEducation solutions in a school 

environment.  

 

3 
Build an open 

Environment for 

mEducation 



Assignatura “Mobilitzem la Informàtica” 

4art ESO 
 

Curs 2013-2014 

 

Centres participants: 200 

Professors: 243 

Alumnes: 6.000 
 

Curs 2014-2015 

 

Centres participants: 302 

Públics: 235 

Privats-concertats: 67 

Professors: 456 

Alumnes: 11.150 

 



Novetats “Mobilitzem la Informàtica”  
Curs 2014-15 
 

•Nova versió dels materials per fer l’assignatura en anglès. 

 

•Pilotatge materials de l’assignatura als Cicles Formatius Grau Mitjà: 

 
Nombre de centres: 8 

Nombre de professors: 23 

Nombre d’alumnes: 524 

 

Famílies professionals implicades: 

Administració i gestió 

Comerç 

Informàtica 

Arts Gràfiques 

 
 



Formació professors “Mobilitzem la Informàtica” 
 

Curs 2014-15 (Maig 2014 - Octubre 2014)  

 

Curs telemàtic de 30 hores en format MOOC (Formació oberta entre 

iguals en xarxa), guiats per un equip de formadors. 

 

Nombre de participants: 243 

 

 

S’obrirà un nou curs MOOC a inicis de 2015.  





Mobile History Map: característiques 

• Té per objectiu la georeferenciació del Patrimoni cultural català 

• Promou el protagonisme dels alumnes en la creació de contingut 

digital 

• Ofereix els continguts a tota la ciutadania 

• Impulsa l’ús de la tecnologia en l’àmbit de les humanitats 

• Potencia els desenvolupament de les competències digitals dels 

alumnes 

• Promou l’ús responsable i educatiu dels dispositius mòbils  

• Utilitza una APP desenvolupada a Catalunya 

• Compta amb el suport dels professionals dels Centres de Recursos i 

Camps d’Aprenentatge 
 



Mobile History Map: Pilotatge 
 

Proves  inicials de la App i la metodologia durant els mesos de Maig-

Juny 2014 
  

• 15 Centres de Recursos 

• 7 Camps d’Aprenentatge 

• 29 centres 

• 81 Professors 

• 400 Usuaris registrats 



Mobile History Map 

Fase I (Bens Patrimonials) Octubre 2014 - febrer 2015 

•Objectiu: Geolocalitzar els 455 monuments emblemàtics de 

Catalunya proposats pel Departament de Cultura. 

 

•Obert a la participació de tots els centres educatius d’educació 

primària i secundària de Catalunya que comptaran amb el suport de:  

 79 Centres de Recursos  

 15 Camps d’Aprenentatge 

 

 



Curs 2014-15 

• Tema: Creativitat 

amb dispositius 

mòbils 

• Data: 27 de Febrer 

de 2015 

 
 

Curs 2012-13 

• Tema: Aprenem amb el mòbil 

• Participació:  
– 90 Vídeos d’alumnes de totes les 

etapes educatives  

Curs 2013-14 

• Tema: l’Escola del demà 

• Participació: 
– 180 Vídeos d’alumnes de totes les 

etapes educatives  

– 72 projectes de centres 

 

Mobile Learning Awards 
 



Change the rules, 
change the tools, 
change the future 
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