
Selecciona la teva escola1.

Com accedim:

"QUÈ EN SAPS
DEL TEU

AJUNTAMENT?"

Hola SAPIENTIS!

Et dono la benvinguda al

joc interactiu D'Pistes per

Terrassa.

Descobreix la teva ciutat i

demostra el que en saps a

través de 10 preguntes

aleatòries sobre el teu

municipi.

PISTA!!

Trobaràs les respostes en

els 25 punts interactius .

Només hi ha una resposta

correcta!

Pensa-t'ho bé abans de

contestar.

Contingut teòric i pràctic per

conèixer de prop la història

arquitectònica i política de

l'Ajuntament. Què és, com

funciona i s'organitza la

màxima institució

democràtica i com es

relaciona amb el conjunt de

la ciutadania.  

Conceptes com Consistori,

Plenari, Regidores i

Regidors, Penó Major,

majoria simple, membres de

l'equip de govern, municipi,

barris, evolució de la

població, i molts altres et

submergiran en un viatge

apasionant ple de

simbolismes i tradicions. 

Hola SAVIxSAVI!

Et dono la benvinguda al

joc interactiu de

l'Ajuntament de Terrassa.

Demostra el que saps sobre

el municipi i l’Ajuntament

de Terrassa a través de deu

preguntes aleatòries.

Per a cada pregunta et

proposarem quatre

possibles respostes.

Només hi ha una resposta

correcta!

Pensa-t'ho bé abans de

contestar.

http://terrassa.activitatsin

teractives.com/queensaps

DOSSIER 

A  la  fitxa  de  l'activitat

educativa  "Visitem

l'Ajuntament"  de  la  Guia

d'Activitats  i Serveis

Educatius promoguda  pel

Servei  de Promoció  i

Innovació Educativa.

http://terrassa.activitatsi

nteractives.com/pistes

3. Comença l'activitat. Més

de 100 preguntes sobre la

història de l'Ajuntament i el

municipi.   

2. Introdueix el codi     

d’accés que t'ha facilitat

el Servei d'Educació) 

Dossier en format PDF per

facilitar el seu visionat 

través de la pissarra digital

(PDI) i la gestió del seu

contingut.

I ja ets dins!

ACTIVITATS INTERACTIVES

1. Selecciona la teva escola 1. Selecciona la teva escola 

2. Introdueix el codi          

d’accés que t'ha faciitat 

el Servei d'Educació) 

4. Posa't un pseudònim, si

ho desitges!

3. Comença l'activitat amb 

el mapa interactiu per

localitzar els espais i

edificis més 

emblemàtics de la ciutat. 

4. Posa't un pseudònim, si

ho desitges!

I ja ets dins!

Adreça pàgina de la guia

gact.terrassa.cat/

ACTIVITAT PEDAGÒGICA


