
Actividades para proxectos | Bloque 2 : Creación de 

contidos 

Secundaria. 16 a 18 anos 

Saber e Gañar 

 

Educación Secundari

a 

16 a 18 anos 

 

Nivel 

Básico 

 

Temporalización 

5 sesións + concurso 

 

Socios 

Máximo 4 

  

DESCRICIÓN DA ACTIVIDADE 

o Os profesores asignan temas diferentes ós diferentes equipos internacionais. 

o Dentro de cada equipo internacional os alumnos agrúpanse en grupos 

nacionais co obxecto de crear titoriais para os seus socios do mesmo equipo. 

o Os grupos nacionais dentro de cada equipo internacional elaboran os produtos 

seguindo as instrucións dos titoriais 
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o Nun muro colaborativo os grupos nacionais comparten o resultado do seu 

traballo para que os seus socios de equipo internacional reaccionen. 

o Recóllese o material elaborado polos alumnos e a partir deste os docentes 

preparan un concurso xeral para todos os alumnos. Gaña o equipo 

internacional que sexa capaz de contestar máis rápidamente e mellor ás 

preguntas. 

OBXECTIVO DA ACTIVIDADE 

Obxectivo da actividade: 
1. Investigar sobre os temas propostos en equipos internacionais e crear titoriais. 

2. Os titoriais creados polos grupos deben ser utilizados polos socios para 

realizar unha determinada tarefa. 

3. Reforzar a actividade mediante un xogo que sirva de avaliación. 

Para isto utilízanse as ferramentas de Twinspace ou ferramentas web sinxelas. 

DESENVOLVEMENTO DA ACTIVIDADE 

Fase 1: Preparación 
Paso 1   Creación de páxina da actividade  das subpáxinas de equipo 

o Os docentes distribúen ós seus alumnos en equipos internacionais. Dentro de 

cada equipo internacional os alumnos agrúpanse en grupos nacionais. 

o Os docentes crean unha páxina coa explicación da actividade: Indícase ós 

alumnos que o traballo terá tres fases: 

a. Cada equipo internacional terá un tema. Os diferentes grupos nacionais  

documéntanse sobre ese tema e preparan un videotitorial para os seus socios. 

O videotitorial sóbeno a youtube e insértano mediante enlace ó muro 

colaborativo que está na subpáxina. (Pódense utilizar outros formatos: 

podcast, comics, …) 

b. Os socios do equipo internacional seguen os pasos do titorial e crean o que se 

lles pide. Fan unha foto do resultado e compárteno tamén no muro 

colaborativo da subpáxina. 

c. Os alumnos comentan os resultados obtidos. 

  

o Os docentes crean a continuación as subpáxinas para cada equipo. Nestas 

subpáxinas aparecen: 

o O tema asignado. 

o Un enlace a un documento colaborativo para cada grupo nacional. 

o Un muro colaborativo onde compartir os titoriais e interactuar. 

http://etwinning.es/wp-content/uploads/2017/10/SABER_twinspace_1.png


Ferramentas: Google Doc, MovieMaker,  Dotstorming. 

Débese insistir en que os alumnos se documenten para que o titorial  sexa 

correcto e estea ben explicado. (Penalízase copiar e pegar de internet). Deben 

incluír fontes e o uso de imaxes e vídeos con licencia C.C. 

 

  

 

Exemplo de subpáxina de equipo 

  

  

Paso 2  Recompilación dos traballos 

Os docentes crean unha páxina na que recompilan todos os traballos dos 

alumnos. 

 

  

Paso 3  Saber e gañar 

Os docentes crean a páxina do concurso para afianzar e avaliar os contidos 

adquiridos mediante un xogo con preguntas sobre os temas traballados. 

Na páxina inclúese: 

https://www.google.com/docs/about/
http://www.windows-movie-maker.org/
https://dotstorming.com/
https://scratch.mit.edu/tips
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o Instrucións do concurso: unha pregunta cada día. Gaña o equipo que primeiro 

dea a resposta correcta no fio do foro. Gaña o concurso o equipo internacional 

cuxos membros contestaran máis preguntas correctamente. 

o Un mural thinglink, no que cada día se irá engadindo unha pregunta por parte 

do profesor. 

o O enlace a un foro común da actividade onde los alumnos deixarán as 

respostas. 

 

 

Exemplo de páxina do concurso Ejemplo de respuesta en el foro 

 

Fase 3: Recollida de datos e promoción 

Os alumnos e os profesores deben ir completando o diario do proxecto. 

O profesor reflicte no diario do proxecto a actividade e os alumnos expoñen  no 

diario do proxecto unha valoración da actividade 

 

  

PRODUTO(S)/RESULTADO(S) ESPERADO(S) 

o Realización de preguntas en equipos nacionais sobre un pequeno traballo de 

investigación 

o Traballo colaborativo 

o Un produto que recompile o traballo de todos os alumnos nunha única 

publicación: Video, audio, titorial, presentación… 

o Concurso para aproveitar os contidos elaborados por todos 

FERRAMENTAS DO TWINSPACE/FERRAMENTAS 2.0 EXTERNAS 

o Twinspace: páxinas, chat, mensaxes, foro (se se prefire esta opción) 

o Ferramentas externas: doc de google, thinglink. 
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