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DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 

o Els professors assignen temes diferents als diferents equips internacionals. 

o Dins de cada equip internacional els alumnes s’agrupen en grups nacionals 

amb l’objecte de crear tutorials per als seus socis del mateix equip. 

o Els grups nacionals dins de cada equip internacional elaboren els productes 

seguint les instruccions dels tutorials 
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o En un mur col·laboratiu els grups nacionals comparteixen el resultat del seu 

treball perquè els seus socis d’equip internacional reaccionin. 

o Es recull el material elaborat pels alumnes i a partir d’aquest els docents 

preparen un concurs general per a tots els alumnes. Guanya l’equip 

internacional que sigui capaç de contestar més ràpidament i millor a les 

preguntes. 

OBJECTIU DE L’ACTIVITAT 

Objectiu de l’activitat: 
1. Investigar sobre els temes proposats en equips internacionals i crear tutorials. 

2. Els tutorials creats pels grups els han d’utilitzar pels socis per realitzar una 

determinada tasca. 

3. Reforçar l’activitat mitjançant un joc que serveixi d’avaluació. 

En aquest sentit, s’utilitzen les eines de Twinspace o eines web senzilles. 

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT 

Fase 1: Preparació 
Pas 1   Creació de pàgina de l’activitat i de les subpàgines d’equip 

o Els docents distribueixen els alumnes en equips internacionals. Dins de cada 

equip internacional els alumnes s’agrupen en grups nacionals. 

o Els docents creen una pàgina amb l’explicació de l’activitat: S’indica als 

alumnes que el treball tindrà tres fases: 

a. Cada equip internacional tindrà un tema. Els diferents grups nacionals es 

documenten sobre aquest tema i preparen un videotutorial per als seus socis. 

El videotutorial el pugen a YouTube i l’insereixen mitjançant enllaç al mur 

col·laboratiu que hi ha a la subpàgina (es poden utilitzar altres formats: 

podcast, còmics…). 

b. Els socis de l’equip internacional segueixen els passos del tutorial i creen el 

que se’ls demana. Fan una foto del resultat i ho comparteixen també en el mur 

col·laboratiu de la subpàgina. 

c. Els alumnes comenten els resultats obtinguts. 

  

o Els docents creen a continuació les subpàgines per a cada equip. En aquestes 

subpàgines hi apareixen: 

o El tema assignat. 

o Un enllaç a un document col·laboratiu per a cada grup nacional. 

o Un mur col·laboratiu on compartir els tutorials i interactuar. 
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Eines: Google Doc, Movie Maker,  Dotstorming. 

Cal insistir que els alumnes es documentin perquè el tutorial  sigui correcte i 

estigui ben explicat (es penalitza copiar i enganxar d’internet). Han d’incloure 

fonts i l’ús d’imatges i vídeos amb llicència C.C. 

 

 

 

 

  

  Exemple de resultat amb comentari 

  

Pas 2  Recopilació dels treballs 

Els docents creen una pàgina en la qual recopilen tots els treballs dels alumnes. 

 

  

Pas 3  Saber i guanyar 

Els docents creen la pàgina del concurs per refermar i avaluar els continguts 

adquirits mitjançant un joc amb preguntes sobre els temes treballats. 

A la pàgina s’hi inclouen: 

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 Instruccions del concurs: una pregunta cada dia. Guanya l’equip que primer 

doni la resposta correcta al fil del fòrum. Guanya el concurs l’equip 

internacional els membres del qual hagin contestat més preguntes 

correctament. 

o Un mural Thinglink, en el qual cada dia s’anirà afegint una pregunta per part 

del professor. 

o L’enllaç a un fòrum comú de l’activitat on els alumnes deixaran les respostes. 

 

 

Exemple de pàgina del concurs Exemple de resposta al fòrum 

 

Fase 3: Recollida de dades i promoció 

Els alumnes i els professors han d’anar completant el diari del projecte. 

El professor reflecteix al diari del projecte l’activitat i els alumnes exposen al 

diari del projecte una valoració de l’activitat 

 

  

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

o Realització de preguntes en equip nacionals sobre un petit treball de recerca 

o Treball col·laboratiu 

o Un producte que recopili el treball de tots els alumnes en una única 

publicació: vídeo, àudio, tutorial, presentació… 

o Concurs per aprofitar els continguts elaborats per tots 

EINES DEL TWINSPACE / EINES 2.0 EXTERNES 

o TwinSpace: pàgines, xat, missatges, fòrum (si es prefereix aquesta opció) 

o Eines externes: Doc de Google, Thinglink 
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