
Activitats per a projectes | Bloc 2: Creació de 

continguts 

Primària. 3 a 7 anys 

Manualitat col·laborativa 

 

Educació Primària 

3 a 7 anys 

 

Nivell 

Mitjà 

 

Temporalització 

4 a 6 sessions 

 

Socis 

4 a 6 socis 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 

L'alumnat dels centres dissenya, pinta i decora l'element que, juntament amb tots 

els de l'alumnat de tots els centres participants, donaran lloc a una activitat 

artística col·laborativa. 

OBJECTIU DE L’ACTIVITAT 

1. Col·laboració de tots els centres membres a través d'una activitat artística 

cooperativa. 

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT 

Fase 1: Preparació 

Pas 1:   
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Es prepara la plantilla de l'element, en aquest cas triem l'escata perquè el tema és 

“Mascotes”  i farem un peix col·laboratiu amb les escates que aporti l'alumnat de 

tots els centres socis. Es comparteix a Materials-Imatges del TwinSpace perquè 

tots els centres membres la descarreguin. 

 

  

Pas 2:          

L'alumnat dissenya, pinta i decora aquest element i el professorat comparteix 

totes les creacions en una mateixa carpeta “Shared scales” a Materials-Imatges 

del TwinSpace.     

 

  

 

Fase 2: Posada en pràctica 

Pas 3: 

El professorat dels centres membres descarrega totes les aportacions de l'alumnat 

dels diferents centres membres i s'elabora la manualitat col·laborativa entre tot 

l'alumnat de cadascuna de les classes que participen en el projecte. Es crea una 

pàgina al TwinSpace per mostrar el procés de l'activitat. 

 

  

Pas 4: 

Es fotografien cadascuna de les creacions i s'editen afegint-hi textos en la llengua 

materna i en anglès. D'aquesta manera l'alumnat aprendrà vocabulari relatiu al 

tema del projecte en els idiomes dels països participants. 

Pas 5: 

S'obre un tauler digital, en el qual cada centre puja una imatge de la seva creació. 

Al TwinSpace s'incrusta el tauler perquè tots puguin observar les manualitats 
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realitzades de manera col·laborativa amb les aportacions de cadascun dels i les 

alumnes participants en el projecte. 

  
  

https://padlet.com/ 

Pas 6: 

Tots els socis comenten el desenvolupament de l’activitat al Diari de projecte. 

  

 

Fase 3: Recollida de dades i promoció 

Pas 7:          

Es descarreguen les creacions i s'afegeixen als racons de cada col·legi membre. 

En aquests racons es van recollint els resultats de les diferents activitats que es 

duen a terme. 

 
  

PRODUCTE(S) / RESULTAT(S) ESPERAT(S) 
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Fotografies i presentacions del desenvolupament de l'activitat al Twinspace i al 

mural permanent del projecte. 

EINES DEL TWINSPACE / EINES 2.0 EXTERNES 

o TwinSpace per compartir fotos o vídeos de l’activitat. 

o Taulers o murs digitals: Lino it:  linoit.com o Padlet: https://padlet.com 

o Vimeo o YouTube per a l’edició i emmagatzematge de vídeos. 

o Per a presentacions de fotos Slideshare:https://es.slideshare.net o 

Photopeach: https://photopeach.com 
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