
 

 

 
Activitats per a projectes | Bloc 2: Creació de continguts 

Com seria eTwinnilàndia? 

 

Educaci

ó 

Primària 

9 a 12 anys 

 

Nivell 

Bàsic 

 

Temporalització 

4 a 5 sessions 

 

Socis 

2 a 4 socis 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 

Des d’un país fictici, anomenat eTwinnilàndia, organitzen un concurs d’idees per 

millorar la vida dels ciutadans. Els nostres alumnes hi participaran creant equips 

internacionals, investigant i proposant idees que facin millorar aquest país en tots els 

àmbits: cultura, esport, monuments, art, turisme, espais urbans, literatura, etc., que 

resultarà en un llibre col·laboratiu, Better ideas for better life. 

OBJECTIU DE L’ACTIVITAT 

Crear de manera col·laborativa un llibre d’idees i propostes, sobre com t’agradaria que 

fos el teu país ideal. 

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT 
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Fase 1: Preparació 

 

Requisits: Ordinadors per a les investigacions i treball en equip d’alumnes. 

Pas 1:  

L’objectiu és crear un llibre final d’idees (per exemple: cultura, esport, carrers, 

monuments, turisme, normes cíviques, alguna cosa sobre el tema del projecte, 

literatura, espais urbans, com ha de ser un col·legi). 

 

  

Pas 2: 

Es van distribuint els alumnes en grups internacionals i a cada un se li assigna 

desenvolupar un tema. Els alumnes es coordinen des del fòrum de TwinSpace i xat per 

debatre. 

  

Pas 3: 
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Els professors creen un mur virtual per a cada grup, hi van col·locant els dibuixos i 

idees. 

 

Fase 2: Posada en pràctica 

Pas 4: 

Els alumnes comencen a proposar idees, dibuixos, cartells, normes o nous usos 

d’espais als seus respectius murs, en una subpàgina del Twinspace. 

  

Pas 5: 

Finalment triaran la millors idees de cada tema, i es crea un document on es recullin 

les propostes, en Power Point, DOC o Word. 

 

Fase 3: Recollida de dades i promoció 

Pas 6: 

Perquè participin tots els alumnes en un material comú, es pot fer un concurs de 

portada de l’activitat. 
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Pas 7: 

El document final es passa a format digital amb alguna de les eines proposades i 

s’enllaça dins del TwinSpace del projecte. Molt interessant que tots els socis comentin 

el desenvolupament de l’activitat al Diari de projecte. 

De tot el procés se’n poden fer fotografies, captures de pantalla del treball d’alumnes i 

s’enllaça al TwinSpace del projecte. 
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PRODUCTE(S) / RESULTAT(S) ESPERAT(S) 

Llibre d’idees per a un món millor, murs col·laboratius de treball d’alumnes, 

presentacions del procés. 

EINES DEL TWINSPACE / EINES 2.0 EXTERNES 

o Mur virtual: Padlet o Linoit. Eina de col·laboració online, per proposar idees. 

https://es.padlet.com/ 

o Per votar propostes: Freeonlinesurveys, web per realitzar enquestes i votacions, es 

poden fer votacions de dibuixos. https://freeonlinesurveys.com/#/ 

o Per a presentacions de la informació: Pots fer servir Word o PowerPoint, en què 

es recullen les millors idees i propostes finals. Posteriorment, per convertir-les en 

format digital pots utilitzar ISSUU, eina per convertir presentacions en format 

digital (https://issuu.com/), o Slideshare, eina per convertir un document PDF en 

format digital (https://es.slideshare.net/). 

o Per treballar en equip: Google Docs, per proposar idees entre els diferents grups. 

o Per comunicar-se i coordinar-se: Fòrums i xat de TwinSpace. 
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