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Projectes eTwinning: més enllà de l’aula
Infantil, Primària, Secundària. Totes les àrees
Formadora: Marta Pey Pratdesaba
Horari: dt. dc. i dj. 9.00-13.30 i dv. 9.00-12.30 h (15 h)
eTwinning és una acció europea que neix com una necessitat en el camp
educatiu per donar resposta a la demanda de la Unió Europea de formar els
seus ciutadans en les competències bàsiques.
Per aconseguir aquest objectiu, posa a disposició dels docents i dels
centres escolars una plataforma virtual per al desenvolupament de projectes
de col·laboració a través d'Internet.
Un projecte eTwinning s'estableix entre dues o més docents de països
europeus diferents per treballar de manera col·laborativa a través de la
xarxa qualsevol tema de l'àmbit escolar acordat pels socis, que també
acorden la llengua de treball.
En un projecte eTwinning, les metodologies són innovadores i motivadores.
Es treballa amb homòlegs de països europeus dels que s'aprèn, i es posen
en pràctica nous mètodes d'ensenyament - aprenentatge.
El treball en col·laboració és el pilar fonamental en un projecte eTwinning.
Docents i alumnes es comuniquen i interactuen conjuntament per produir
uns resultats comuns, que reflecteixen les aportacions de tots.
Els projectes eTwinning són un excel·lent mitjà per integrar les TIC en la
pràctica docent. I a més ofereix pràctica de les llengües en un context real.
Aquest curs està dirigit a aquells professors, de qualsevol nivell i àrea,
interessats en participar en l’acció eTwinning i que desitgin rebre informació
sobre metodologies de treball en col·laboració utilitzant les TIC. El curs serà
molt eminentment pràctic, però sempre amb unes pautes teòriques, i amb el
guiatge del formador.

Objectius
- mostrar els fonaments pedagògics de l’aprenentatge col·laboratiu i de
l’acció eTwinning i Erasmus+.
- oferir al docent els recursos necessaris per a la utilització d’eines de
comunicació de la plataforma eTwinning: portal, escriptori personal,
cerca de socis, plataforma de col·laboració (Twinspace), bloc, wiki... i
altres eines Web.
- plantejar un projecte eTwinning a partir dels principis bàsics d’anàlisi,
planificació i avaluació..
Continguts
- Sessió 1: Introducció a eTwinning: principis pedagògics, exemples de
projectes, els portals nacionals i europeus, Erasmus+
- Sessió 2: Registrar-se a eTwinning. L’escriptori eTwinning: perfil,
recursos, cerca de socis, proposta de projecte.
- Sessió 3: L’espai de treball col·laboratiu Twinspace: eines i
aplicacions.
- Sessió 4: Eines web: de col·laboració, presentació, emmagatzematge,
difusió, avaluació.

