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NOM DE L’INSTITUT*
Institut Rocagrossa

CLASSE (CURS)*
4 ESO ECONOMIA

ADREÇA DE L’INSTITUT*
Carrer de Rosa Sensat i Vilà, 1-11 17310 Lloret de Mar, Girona

DOCENT DE REFERÈNCIA (NOM)*
Pilar Juanhuix / Natàlia Marquès / Joan Vila

Nom de l’equip*
Projecte VIES VERDES

Logotip de l’equip* (format JPG)

Adreça electrònica de l’equip*
viesverdes@iesrocagrossa.cat

Compte Twitter*
https://twitter.com/ViesVerdes

Altres comptes socials (per exemple, pàgina de Facebook, compte d’Instagram, compte de Flickr, etc.).
Instagram
https://www.instagram.com/viesverdes.rocagrossa/?hl=es

Lloc web
https://sites.google.com/a/iesrocagrossa.cat/projecte-vies-verdes/

Títol de la recerca*

MAR I MUNTANYA, SEMPRE ENDAVANT.

La recerca en 140 caràcters*
En el projecte busquem informació de set rutes de la província de Girona per atraure nous públics interessats en
un turisme cultural i natural.

Nom del projecte triat*
Projecte VIES VERDES

Enllaç al projecte triat*
http://www.viesverdes.cat/noticies_actualitat/un-ajut-feder-permetra-el-desenvolupament-de-set-rutesciclables-prop-de-vies-verdes/

Codi triat pel projecte
GO03-002059

Tema del projecte escollit*
Medi ambient
Cultura i turisme

Naturalesa de la inversió del projecte escollit
Infraestructura

Blog post: explicació de la recerca escollida*

Els alumnes de 4t d'ESO de l'Institut Rocagrossa de la matèria d’economia de l'itinerari humanístic social hem
començat el projecte Vies verdes. Es tracta de 42 alumnes dividits en 10 grups, formats per 4/5 persones
cadascun.

Diari d’Activitats:
Dia 1
El primer dia els professors ens passen uns vídeos i un documents explicant el projecte
Dia 2
El segon dia ens dividim en grups. Per decidir el nom i el logotip del projecte cada membre del grup fa un
logotip i pensa un nom. Després, entre tots, escollim el que més ens agrada.
La professora crea un Google Sites que nosaltres comencem a omplir.
Dia 3
El tercer dia la professora assigna una ruta a cada grup. A partir d'aquest moment els alumnes comencem a
cercar informació sobre les diferents vies i tota la informació recollida l’anem pujant al Google Sites. Un dels
grups es dedica a omplir la documentació oficial del projecte.
Dia 4
El quart dia el projecte continua avançant, els grups es reparteixen la feina i continuen treballant a un molt
bon ritme.
Dia 5
Els diferents grups es dediquen a buscar la informació financera dels fons FEDER i la pengen al google sites.
Els encarregats del disseny de la pàgina pugen les fotos dels grups treballant i altres imatges.
Els nostres rols:
Storytellers: Dolores, David, Clara i Feriel.
Bloguers: Marc, Alèxia i la participació de la resta d’alumnes dels grups de les vies verdes
Dissenyadors: Laia, Ana Carolina, Neus
Xarxes Socials : Alba, Maria, Marta, Adrià i Hugo

Imatge blog post – 1* (format JPG)

Imatge blog post – 2* (format JPG)

Imatge blog post – 3* (format JPG)

Model Canvas*

Imatge principal* (format JPG)

Blog post – Explicació de la recerca de dades i informació*

Hem escollit aquest projecte perquè ens motiva molt tot el que te a veure amb la natura, i l’activitat física. I
Vies Verdes ens ofereix les dues coses alhora. El nostre objectiu com a grup és, primer de tot, saber si
realment els diners que atorga l’associació FEDER s’inverteixen a tots els pobles de les set rutes esmentades
en el projecte. D’altra banda també ens interessa molt la manera en la qual es distribueix el pressupost de
manera que tot el que s’ha plantejat fer es pugui dur a terme, per així satisfer les necessitats que poden tenir
els pobles gironins del projecte Vies verdes.
També volem aprofitar per conèixer més coses sobre les vies verdes del voltant del nostre poble. Per això,
primer de tot, hem buscat informació sobre cada una de les rutes: Nom de la ruta, descripció de la ruta,
distància de la ruta, ruta d’interior/costa, els pobles per on passa (nom del poble, descripció i foto) i notícies
(enllaç i breu resum).
El punt d’arribada de la nostra recerca és descobrir i analitzar com es distribueixen els diners que l’associació
FEDER otorga i saber si arriba a tots els pobles o ciutats per on passen les set rutes esmentades

Imatge blog post – 1* (format JPG)

Imatge blog post – 2* (format JPG)

Imatge blog post – 3* (format JPG)

La recerca dissenyada

