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El projecte eTwinning és una iniciativa que fomenta 
l'establiment d'agermanaments escolars i el 
desenvolupament de projectes de col · laboraci ó a 
trav és d'Internet entre dos o m és centres de pa ïsos
europeus diferents sobre qualsevol tema acordat
pels participants. 
Està integrat en el Programa d'Aprenentatge

Permanent com a mesura d'acompanyament de 
Comenius. 
Totes les àrees, matèries d'Educació Infantil, Primària i 

Secundària tenen cabuda en eTwinning. 
Els idiomes de treball són aquells que els socis

vulguin utilitzar. 
El nombre de països participants actualment és de 32. 



L'objectiu principal d'eTwinning és millorar les destreses
relacionades amb les tecnologies de la informació i permetre
ensenyar i aprendre diferents cultures, escurçant les distàncies amb
altres països i explorant llocs que d'altra manera serien 
inaccessibles. Els avantatges pedagògics, socials i culturals que 
això aporta tan a alumnat com a professorat són nombrosos tant
qualitativament, com quantitativament. 

D'una banda, els projectes eTwinning motiven els estudiants, fent-
los partícips d’una manera d’aprendre innovadora i capaç de 
provocar el seu entusiasme. 

D'altra banda, professors i professores són els altres grans
beneficiaris d'eTwinning, ja que els ofereix l'oportunitat de conèixer
altres docents europeus i intercanviar idees entre ells, el que els
permet millorar els mètodes d'ensenyament propis comparant i 
aplicant diferents enfocaments o, simplement, ampliar el 
coneixement d'una assignatura o camp concret. 

Els centres integren la diversitat europea, establint relacions de 
cooperació de gran valor pedagògic. 



Com s’hi pot participar?
Hi participen com a mínim dos professors de dos 

països diferents que decideixen els objectius, el 
contingut, la metodologia i la durada del seu projecte. 

Pot participar qualsevol docent, director, bibliotecari o 
professional de l'àmbit educatiu de l'ensenyament
reglat no universitari, només cal accedir a la pàgina i 
registrar-se. 

El portal eTwinning ofereix un servei d'assistència
pedagògica i tècnica al professorat, fa el seguiment i 
l'avaluació dels projectes, publica materials pedagògics
i informatius i organitza tallers europeus de 
desenvolupament professional per als docents. 





Què és un projecte eTwinning?

És un treball de col·laboració entre dos o més centres escolars
europeus de països diferents sobre un tema acordat prèviament. La 
col·laboració es porta a terme en una plataforma d'Internet i amb l'ús
d'altres eines TIC.
Passos projecte eTwinning: 
1.Portals: www.etwinning.es o www.etwinning.net. 
2.Registre: Els usuaris s'inscriuen a l’eTwinning, facilitant dades
personals i del centre de treball. Omplen un formulari i expliquen 
quines idees volen treballar en un projecte. Un cop rebut el nom
d'usuari i contrasenya, l'accés al seu escriptori personal és immediat. 
3.Escriptori: És la plataforma on contactar amb altres professors, 
intercanviar i discutir idees, crear grups i finalment, iniciar un projecte. 
Compta amb eines com cercador de socis, fòrum, missatgeria interna, 
llista de contactes, gestió del propi perfil, sales del professor, 
recursos educatius, notícies que publica el Servei Nacional de Suport
espanyol ... Un cop registrat, el professor pot participar en els Grups
eTwinning, les Trobades Didàctiques o crear una Sala de Professors, 
independentment de l'inici d'un projecte. 



4. Registre d'un projecte: si has trobat a algú amb qui vulguis
treballar i heu acordat conjuntament com voleu fer-ho, és el 
moment de registrar el projecte. Tot el procés es fa a través de 
l'Escriptori personal. L'única condició indispensable perquè un 
projecte s'aprovi és que l'inicien dos professors de dos països
diferents. Un dels dos l’inscriu. Un cop aprovat el projecte, poden 
unir-se a ell més professors, sense límit de nombre i 
independentment de la nacionalitat. No hi ha avaluació prèvia, 
són aprovats els que compleixen la condició assenyalada
anteriorment i amb objectius i continguts acceptables en la 
pràctica docent. Abans de procedir a l'aprovació, el SNA, en 
col·laboració amb la Comunitat Autònoma, verifica que les dades
són correctes i que la comunitat escolar del centre educatiu està
al corrent de l'existència del projecte. 
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5. TwinSpace: Una vegada aprovat el projecte pels dos SNA dels
països dels dos socis fundadors, (triga més o menys una setmana en 
ser aprovat), es generen automàticament dos espais de treball: el Diari
de Projecte i el TwinSpace. 
El primer és un bloc en el que els professors socis poden deixar
constància de les etapes i els detalls més importants en el 
desenvolupament del projecte. El TwinSpace és l'espai virtual de treball
en col.laboració de cada projecte, un entorn privat i segur en el qual
alumnes i docents dels centres participants duen a terme el projecte
dissenyat. A aquest espai només tenen accés aquells participants als
quals els professors han donat permisos; altres professors, alumnes, 
pares ... Aquests professors tenen control absolut sobre els permisos 
dels usuaris. Disposa d'eines de comunicació (correu, fòrum, Xat) i d'un
gestor de continguts per compartir documents, fotografies, sons, etc. 
Tots aquests continguts poden fer-se públics o mantenir privats.
El Diari del projecte està accessible només per als socis del projecte, 
doncs és una eina de gestió (els alumnes només treballen a la 
plataforma col·laborativa TwinSpace). Els socis poden usar el diari per
compartir les seves idees amb els altres, així com amb el seu SNA. 





Plataforma  eTwinning









Característiques i tipus de projectes

�Un projecte eTwinning pot iniciar-se en qualsevol moment de l'any, i 
amb la durada que els professors estimen. El pla inicial també és
revisable. Segons la marxa del projecte, els professors poden decidir 
tancar-lo abans dels previst o perllongar en el temps, acceptar nous
socis, etc. En definitiva, si un projecte no funciona com es pensava i 
no es troba la forma de reconduir-lo, només cal tancar-lo i començar
un de nou. 
�Tots els projectes són acceptats: projectes d'una àrea, de diverses, 
tot el currículum, temes transversals, aspectes de la vida escolar ... 



Característiques i tipus de projectes

�Entre altres combinacions, tenim: 
�Professors i grups d'alumnes: és el més comú. Dos professors de 
centres diferents es posen d'acord per desenvolupar de forma conjunta 
determinats aspectes del currículum. 
�Grups de professors: un grup de professors amb interessos comuns
(matèries, assignatures, projectes europeus, temes transversals ...) es 
reuneixen en un projecte i comparteixen informació, materials, debats, 
etc. A l'espai col · laboratiu comú (TwinSpace). En aquests projectes
poden arribar a tenir una participació bastant nombrosa i són un bon punt
de partida per iniciar altres projectes eTwinning amb alumnes. 



Característiques i tipus de projectes

Equips directius, orientadors, responsables de bibli oteques : els
membres d'aquests equips poden trobar col · legues europeus
mitjançant el cercador de socis i iniciar projectes comuns que 
treballen els respectius àmbits d'actuació. Els objectius i continguts
poden ser molt variats: comparació de sistemes escolars, intercanvi
de bones pràctiques, establiment d'accions i mesures en comú o 
crear un context del que puguin sorgir altres projectes que impliquin a 
alumnes i professors dels centres participants. 



Què ofereix eTwinning als participants?

�eTwinning es basa en dos serveis fonamentals: l'assessorament i la 
formació, i el reconeixement i visibilitat. 

�Assessorament i formació: 
�1. Curs de Formació a Distància: El Servei Nacional de Suport espanyol
convoca anualment una o dues edicions del curs de formació eTwinning
2.0, realitzat i acreditat per l'Institut de Tecnologies Educatives, en col ·
laboració amb les comunitats autònomes. D'altra banda, els materials del 
curs estan a disposició de tots els interessats, encara que no estiguin
matriculats, al portal del SNA (http://www.etwinning.es/curso). Per 
informació sobre el curs, pot visitar la pàgina assenyalada o la de 
Formació del Professorat en l'ITE:
(http://formacionprofesorado.educacion.es/index.php/es/materiales/materia
les/51-etwinning-20). 
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2. Trobades did àctiques eTwinning: Organitzades pel Servei Central de 
Suport, són trobades virtuals curtes i intensives que tracten sobre diferents
temes. Estan dirigits per un expert i ofereixen un treball actiu i debats entre 
professors de tot Europa. Solen tenir una durada d'entre una i dues
setmanes. Estan dissenyats perquè sigui una experiència de formació
amena i atractiva. 
3. Informaci ó per correu electrònic o tel èfon : Es pot consultar qualsevol
dubte al SNA mitjançant l'adreça de correu electrònic habilitada a aquest
efecte: asistencia@etwinning.es. L'apartat CONTACTE de la pàgina d'inici
del portal espanyol eTwinning permet deixar un missatge amb una consulta 
que serà atesa per un membre del SNA. A més, es pot trucar al telèfon
913778377. I si et fixes, al lateral esquerre de la wiki del curs de formació
també apareix el contacte amb el SNA. 
4. Kits: Es publiquen idees per realitzar projectes o activitats. Tenen
temàtiques i característiques diverses i intenten servir de guia per als
professors. El nom que se'ls dóna en el portal europeu és el de "Kits" (per a 
projectes complets) i "Mòduls" (per a activitats concretes que poden ser 
integrades en projectes). Al portal espanyol, la secció Idees ofereix activitats
senzilles, recomanacions i eines TIC que poden servir de model o exemple
per a un futur projecte. 
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5. Xat: De manera periòdica, el SNA organitza trobades en línia
mitjançant Skype. Aquestes trobades s'anuncien amb antelació en la 
pàgina web del Servei Nacional de Suport. Per participar, cal instal · lar el 
programa (www.skype.es) i buscar i agregar l'usuari Informació
eTwinning (info_etwinning). 
6. Diari de Projecte : Es tracta d'un blog, que es presenta en ordre
cronològic invers, en què els socis van anotant els aspectes més
importants i els detalls més rellevants del desenvolupament del projecte
en les diferents fases. Les entrades o posts d'un soci poden ser 
comentades pels altres socis o per altres usuaris. En finalitzar el projecte, 
pot ser un document d'avaluació molt valuós. (Veure Documentació 6.d).
7. Targetes de projecte . Són una eina de comunicació directa entre un 
docent que té un projecte actiu i el seu Servei Nacional de Suport. Són
fàcils d'usar ia través d'elles, el professor pot plantejar al SNA tots els
dubtes de caràcter tècnic i pedagògic que tingui sobre el seu projecte, el 
SNA fa el seguiment de les targetes, les respon i presta l'ajut demanat. 
Aquest canal de comunicació només el poden usar els socis del projecte i 
els seus respectius SNA. 
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Reconeixement i visibilitat:
1. Segell eTwinning: Quan un projecte és aprovat i comença a funcionar, 

rep el Segell eTwinning. El Segell està en format electrònic i pot
descarregar des del propi escriptori del professor. 

2. Segell de Qualitat Nacional: Els professors poden demanar als seus
Serveis Nacionals la concessió d'un Segell de Qualitat. Aquest s'atorga
als projectes que arriben a un determinat nivell de qualitat. Tot el procés
es fa des de l'escriptori de l'usuari. Hi ha una sèrie de criteris comuns
per a tots els països participants, que són els que apareixen en el 
formulari on-line. Pots veure aquests criteris i la concreció dels mateixos
que fa el SNA espanyol en annex d'aquesta unitat. Aquest document
també és una guia útil per a professors que hagin de començar un nou
projecte. 

3. Segell de Qualitat Europeu: Quan un projecte rep, com a mínim, dos 
segells de qualitat nacional de dos països diferents, se li atorga 
automàticament el Segell de Qualitat Europeu. 
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4. Premis Nacionals: Anualment el SNA espanyol convoca els Premis
Nacionals eTwinning. Els criteris són similars als del Segell de Qualitat, però, 
en aquest cas, el nombre és limitat. El premi és la invitació al professor
coordinador a la Conferència Anual eTwinning, on, entre altres activitats, es 
lliuren els Premis Europeus. 
5. Premis Europeus: També amb periodicitat anual, el Servei Central de Suport
convoca els Premis Europeus eTwinning. Es convoquen tres categories d'edat
(de 4 a 11 anys; de 12 a 15; de 16 a 19). A més, hi ha altres categories
especials: Matemàtiques i Ciències, Llengua Francesa i Llengua Castellana. Es 
seleccionen dos projectes per categoria. El premi és l'assistència dels
professors i alumnes finalistes a la Conferència Anual eTwinning. Perquè un 
projecte opti als premis ha d’haver obtingut el Segell de Qualitat Europeu. 
6. Galeries: Les galeries de projectes compleixen funcions tant de visibilitat
com d'assessorament. Els serveis Central i Nacional reconeixen les bones
pràctiques exposant els projectes en diferents galeries. Alhora, aquests
projectes es proposen com a exemple i inspiració per a professors a la recerca 
d'idees. A la pàgina del Servei Central s'exposen els projectes seleccionats
pels diferents SN, així com aquells que han obtingut Premi o Segell de Qualitat
Europeu. El Servei Nacional de Suport espanyol té diversos mòduls: "Projecte
del mes", "Projectes destacats", "Perles", "Premis eTwinning", consells sobre 
l'ús d'eines TIC ... 



Amb un projecte eTwinning
podem aconseguir:

Segell de qualitat nacional (cal sol · licitar-lo) 
Segell de qualitat europeu (no cal sol · licitar-lo): 

és el segon distintiu de qualitat que atorga el Servei
Central de Suport automàticament als centres 
escolars en què com a mínim dos socis hagin rebut
el Segell de qualitat Nacional. 

Premi Nacional (cada any es trien els 10 millors
projectes d’Espanya)

Premi Europeu (haver rebut prèviament segell de 
qualitat europeu) (Es trien els dos millors projectes
d’Europa, dividits per edats) guanyador / runner up.



MOLTES GRÀCIES PER
LA VOSTRA ATENCIÓ.

ESCOLA RAMON MACIP – DOLORS GRANÉS
CARDEDEU
ceipgranes@xtec.cat
http://xtec.cat/ceipgranes


