
Activitats per a projectes 

 

FP. Grau mitjà i grau superior. 16 a 20+ anys 

 

eT-Patrimoni Live 

 

 

 

Formació 

Professional 

16 a 20 anys 

 
 

Nivell 

Mitjà 

 

Temporalització 

6 sessions 

 

Socis 

2-4 socis 

 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 

 Crear productes digitals sobre el patrimoni cultural de la ciutat de l’alumnat soci. 

 Compartir aquests productes digitals en un mur virtual.  

 Celebrar un festival internacional virtual de patrimoni per conèixer-ne les ciutats 
sòcies. 

 

http://etwinning.es/wp-content/uploads/2017/06/icono_socios.png


 

OBJECTIUS DE L’ACTIVITAT 

1. Impulsar la creativitat i l’autonomia en la creació i la gestió de productes digitals. 
2. Compartir les creacions de patrimoni al TwinSpace i en videoconferència. 

3. Competir en un festival virtual per premiar-ne l’equip amb millors resultats. 

 

 

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT 

Fase 1: Preparació 

Pas 1: Creació d’un compte del projecte 

Per tal de tenir desats en el mateix espai virtual tots els productes digitals realitzats 
pels equips d’un projecte, es crea un compte de correu electrònic amb el qual es 
realitzarà el registre en totes les eines externes de les tecnologies de la informació i la 
comunicació (d’ara endavant TIC) que s’utilitzaran. 

Amb aquest compte es poden compartir collages, puzles i altres productes digitals, i 
obrir un canal de vídeos creats per l’alumnat soci. 

Tutorial 1: Creació d’un compte de Google i un canal de vídeo:  

https://www.youtube.com/watch?v=42rkq_td2i4 

 

Pas 2: Creació de pàgines i subpàgines al TwinSpace 
 
Els docents creen una pàgina d’activitats al TwinSpace amb el nom de “Festival virtual 

d’eT-Patrimoni”. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=42rkQ_tD2I4


          
 
Tutorial 2: Creació i gestió de pàgines al TwinSpace:  
 
http://etwinning.es/es/gestion-de-paginas-en-el-twinspace/ 
 

 
 

Pas 3: Registre d’alumnat soci a TwinSpace 
 
Els docents registren l’alumnat al TwinSpace i assignen el rol d’alumne administrador a 
aquells estudiants que en gestionaran els espais; els lliuren les claus d’accés individual i 
els indiquen la URL per entrar-hi: http://twinspace.etwinning.net.  

 
Tutorial 3: Registre de l’alumnat i assignació de rol al TwinSpace:  
http://etwinning.es/es/perfiles-y-permisos-en-el-twinspace/ 
 

Fase 2: Creació i gestió de productes digitals 

Pas 4: Creació i gestió d’imatges en un àlbum a MATERIALS-IMATGES del 
TwinSpace 
 
El professorat soci organitza l’alumnat en equips. En aquesta activitat són equips 
nacionals i és una proposta de simulació prèvia a la formació d’equips internacionals. 
L’objectiu és donar a conèixer les ciutats dels estudiants socis. 

Cal recordar que: 

1. Les imatges han de ser d’elaboració pròpia, la qual cosa fomenta la creativitat de 
l’alumnat. 

2. Les imatges poden ser de repositoris d’imatges lliures, com per exemple de 
https://pixabay.com/es/ 

http://etwinning.es/es/gestion-de-paginas-en-el-twinspace/
http://twinspace.etwinning.net/
http://etwinning.es/es/perfiles-y-permisos-en-el-twinspace/
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3. Si no són de la nostra propietat o no són lliures, cal citar-ne la font. 
 
Un cop els estudiants tenen imatges, les pujaran al TwinSpace a l’àlbum que s’ha creat 
a MATERIALS-IMATGES. 

Pot crear-les un estudiant amb el rol d’editor o el professorat. L’alumnat desa a 
l’àlbum, a l’espai de MATERIALS, les imatges que ha creat durant el procediment, que 
s’inclouran en els productes digitals. 

Tutorial 4: Gestió de productes digitals al TwinSpace:  
http://etwinning.es/es/como-subir-archivos-a-una-carpeta-y-posteriormente-
enlazarla-a-una-pagina-del-twinspace/ 

             
 

Pas 5: Creació i gestió de collages d’imatges 
 
Se suggereix la creació d’un reportatge en forma de collage amb la inclusió d’imatges 
relacionades amb les ciutats de l’alumnat soci. 

Es necessita una eina digital fàcil per a la realització de vídeos curts, com ara, Befunky 
https://www.befunky.com/es/ o similar. 
 
Tutorial 5: Creació de collages d’imatges amb Befunky: 
https://www.youtube.com/watch?v=l9plcrqn_wc.  
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Una altra eina fàcil és Photovisi, l’enllaç de la qual és https://www.photovisi.com/, de 
fàcil funcionament. 
 
Tutorial 6: Creació de collages amb Photovisi.com: 
https://www.youtube.com/watch?v=obj8-g91xcu.  

        
 
Pas 6: Creació i gestió de videocollages 
 
Es necessita una eina digital fàcil per a la creació de vídeos curts, com ara, Animoto, 
l’enllaç de la qual és https://animoto.com/.  

https://www.photovisi.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Obj8-g91XcU
https://animoto.com/
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Per accedir a l’eina digital: 

Tutorial 7: Com crear videocollages:  
https://www.youtube.com/watch?v=hkpkep0nfie 
 

En el repositori de l’aplicació es desen els vídeos del projecte i des d’aquí es poden 
incrustar al TwinSpace. 

       
 

Un cop realitzats els vídeos, es poden incrustar al TwinSpace. Si són vídeos de YouTube 
que són al canal del projecte, es pot afegir la URL a la carpeta de vídeos i així queden 
desats. 

Tutorial 8: Gestió de vídeos al TwinSpace: 
http://etwinning.es/es/gestion-de-videos-en-el-twinspace/. 

 

Fase 3: Exposició de creacions digitals al festival virtual d’eT-Patrimoni  

Pas 7: Pujada de les creacions a la pàgina de TwinSpace 
 
Les imatges de les carpetes i els collages s’afegeixen a la pàgina creada amb 
anterioritat, al pas 2, Festival virtual d’eT-Patrimoni, després de seleccionar-ne l’opció 
“modificar la pàgina”. 
 
Un cop permesa l’edició d’aquesta pàgina, a través de la icona del “clip”, es cerquen les 
imatges de l’àlbum i es pugen en aquest espai. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=hKpkEp0nFIE
http://etwinning.es/es/gestion-de-videos-en-el-twinspace/
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Els vídeos que no són dels formats compatibles amb el TwinSpace s’incrusten després 
de copiar-ne i enganxar-ne el codi d’incrustació a la pàgina amb l’opció d’HTML 
seleccionada. 
 

A les figures 7 i 8, s’observen les creacions en l’espai virtual del festival. 

          
 

 

           
 

Fase 4: Videoconferència per celebrar el festival virtual d’eT-Patrimoni  

Pas 8: Videoconferència 
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Els docents creen una sessió de videoconferència al TwinSpace del projecte, com 

s’observa a la figura 9. 

       
 

L’objectiu d’aquesta sessió és visualitzar i compartir de manera síncrona les creacions 
digitals i així gaudir del patrimoni cultural de les ciutats del projecte. 

Per fer-ho, el docent que creï la sessió compartirà a la pantalla la pàgina del TwinSpace 
on estan allotjades les creacions digitals. 

Fruit d’aquesta conferència, es realitzarà un únic vídeo en què s’inclouran els de cada 

ciutat així com imatges de les captures de pantalla de la videoconferència. 

Tutorial 9: L’eina de videoconferència:  
http://etwinning.es/es/la-herramienta-de-videoconferencia-en-los-proyectos-
etwinning/ 
 
Tutorial 10: https://live.etwinning.net/support. Per descarregar el programa Adobe 
Connect. 
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Com que l’hora de la celebració pot variar d’uns països als altres, és important 
contrastar-la utilitzant com a referència l’hora central europea CET: Central European 
Time: http://es.thetimenow.com/cet/central_european_time.  

 
 
Tutorial 11: Com enregistrar un esdeveniment online (videoconferència) i com 
recuperar la gravació a Twinning Live. 
 
http://etwinning.es/es/materiales-de-ayuda/ayuda-etwinning/como-grabar-un-
evento-online-videoconferencia-y-como-recuperar-la-grabacion-en-etwinning-live/ 

 

Fase 5: Autoavaluació: Reconec les ciutats del projecte? 

A tall d’autoavaluació, es crea al TwinSpace una pàgina perquè els estudiants repassin 
d’una manera fàcil i divertida si reconeixen les ciutats dels estudiants socis al projecte. 

Una aplicació senzilla d’autoavaluació és Learningapps, l’enllaç de la qual és 
https://learningapps.org/ i a la qual s’accedeix amb el compte comú del projecte. 
 
La primera activitat s’incrusta al TwinSpace, a la pàgina titulada “Repassant l’eT-
Patrimoni dels estudiants socis” amb l’enllaç següent:  
https://learningapps.org/watch?v=pvdyuvzn318.  
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A la segona de les activitats, cal identificar les imatges que van sorgint amb el nom de 
la ciutat. Hi ha dues ciutats i també és autocorrectiu. 

El títol de l’activitat és: “És Conca o Dublín?, el seu enllaç és: 
https://learningapps.org/watch?v=pwu6fyst518.  

 

     
 

 

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

 Compte de correu electrònic i canal de vídeo del projecte 
 

 Collages 
 

 Videocollages 

https://learningapps.org/watch?v=pwu6fyst518
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 Sessió de videoconferència  
 

 Activitats d’avaluació del que s’ha creat al TwinSpace 

 

EINES DEL TWINSPACE/EINES 2.0 EXTERNES 

 Eines de creació de comptes de correu electrònic: https://mail.google.com 
 

 Eines de creació de canals de vídeo: https://www.youtube.com/ 
 

 Eines lliures d’edició de collages: https://www.befunky.com/es/,  
https://www.photovisi.com/ 
 

 Eines per a la creació de vídeos curts: https://animoto.com/ 
 

 Eina virtual per a la creació d’activitats d’autoavaluació: https://learningapps.org/ 
https://www.tricider.com/  
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