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DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 

En aquesta activitat, farem un telenotícies entre els alumnes membres del 

projecte eTwinning, en què els alumnes creen les notícies i finalitzen amb una 

videoconferència semblant a un telenotícies. 

OBJECTIU DE L’ACTIVITAT 

Dur a terme una activitat col·laborativa i interactiva entre els membres del 

projecte, a través de la realització d'un telenotícies. 

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT 

Fase 1: Preparació 
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Ordinador amb càmera web, altaveus i micròfon. Preferiblement canó o pissarra digital connectat a l’ordinador per veure-ho en pantalla gran. 

  

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

Pas 1:   

Es crea un document col·laboratiu en mur o  Doc, en el qual es decideix 

l'estructura i parts del telenotícies. D'això se n'encarreguen els professors amb les 

aportacions i idees dels alumnes. 

 
Pas 2: 

Quan estigui l'estructura del telenotícies (successos, esports, cultura, 

internacional, etc.), es creen grups internacionals d'alumnes que són els qui 

redacten les notícies. 

Nom 

Membres 

Equip 1: 

Actualitat 

Equip 2: 

Internacional 

Equip 3: 

Europa 

Equip 4: 

Cultura 

Equip 5: 

Curiositats 

Equip 6: 

Educació 

Equip 7: 

Esports 

Espanya 

Miguel, 

Carlos, Lucía 

Juani, Pablo, 

Lucas 

 Pere, 

Antonio, 

Alexandra 

Pere, 

Júlia, Teresa 

 Patricia, Belén, 

Javier 

Alicia, 

Rubén, Miguel 

Clara, 

Fran 

Portugal  Joao , Rui, Paola José, Vicenta 

 Paulo, 

Miguel 

Ana 

Francisco 

Servando, Ana Maria 

Cristina, 

Felipe 

Nuno, 

Rute 
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Italy 

Francesco, 

Laura 

Piero, 

GianLuca 

 Helena, Carla 

Alda 

Amadeo 

Carina 

Nicola 

Alessandra 

Renzo 

Mariola 

Marco 

France  Nicolle, Pierre 

Dennis, 

Paul 

Arleth, 

Noe, Kalet 

Noelia, 

Brandon, Macey 

Alizeé, Lebron, Bertran, 

Amelie 

Paulette, 

Soren, Thierry 

Francoise 

Renardo 

Pas 3: 

Es crea un document de col·laboració per a cada grup d'alumnes i entre ells van 

redactant les notícies. 

 

 

Fase 2: Posada en pràctica 

Pas 4: 

Una vegada escrites les notícies, organitzem una videoconferència-telenotícies, 

en què cada grup exposarà les que ha redactat, perquè sigui més emocionant; els 

alumnes no poden explicar les notícies del seu país, sinó les d'algun dels socis. 
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L’eina de videoconferència en els projectes eTwinning  

  

Pas 5: 

Si algun centre en té la possibilitat, poden gravar la seva notícia amb Croma, per 

a la qual cosa l'equip ha de buscar fons i imatges que es puguin utilitzar. 

 
Pas 6: 

A més de gravar la videoconferència, amb Adobe Connect, s'enregistraran les 

exposicions dels alumnes, i s'hi poden incloure les que s'hagin gravat amb Croma 

i completar així un producte final. 
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Pas 7: 

El document final seran els dos enregistraments, des d'Adobe Connect i els que 

es facin externament. Tot el material es puja al TwinSpace del projecte. 

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

d’alumnes i s’enllaça al TwinSpace del projecte. Molt interessant que tots els 

socis comentin el desenvolupament de l’activitat al Diari de projecte. 

 

        

 

PRODUCTE(S) / RESULTAT(S) ESPERAT(S) 

Documents col·laboratius del professor, dels alumnes, vídeos de les notícies, 

gravació des d'Adobe. 

EINES DEL TWINSPACE / EINES 2.0 EXTERNES 

o Google Drive: eina col·laborativa que permet editar i compartir en línia 

documents de treball. https://www.google.es/intl/es/docs/about/ 

o Croma: tècnica audiovisual que extreu un color d'una gravació, blau o verd, i 

la canvia per una imatge o vídeo. 

o Notepad: eina per a escriptura col·laborativa online. https://anotepad.com/ 

o Linoit: Eina col·laborativa senzilla per crear pissarres o pissarres de suro 

virtuals i presentar-hi notes tipus Post-it http://en.linoit.com/  

o Videoconferència des d'eTwinning live o TwinSpace. 

o Fòrums i xat de TwinSpace. 
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