
Activitats per a projectes  

 

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

 

eTwinelevator Pitch 

 

 

 

Formació 

Professional 

16 a 20 anys 

 
 

Nivell 

Mitjà 

 

Temporalització 

5-6 sessions 

 

Socis 

3-4 socis 

 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 

En equips de treball internacionals, l’alumnat ha de dissenyar i presentar una idea d’un 
projecte emprenedor relacionat amb la seva especialitat professional. La presentació 

s’ha de fer en un temps limitat, el que dura un viatge d’ascensor, menys de 2 minuts. 

 

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


 

OBJECTIUS DE L’ACTIVITAT 

1. Preparar una presentació de manera professional. 
2. Promoure la innovació i la creativitat en l’àrea de treball pròpia.  
3. Exercitar estratègies per captar l’atenció del públic en un temps limitat. 
 

 

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT 

Fase 1: Preparació 

Pas 1:  

Els docents inscriuen els alumnes al TwinSpace, els lliuren les claus d’accés i els 
indiquen la direcció per entrar-hi: http://twinspace.etwinning.net.  
 
Enllaç al tutorial 1: Com registrar alumnat a Twinspace 
(https://es.slideshare.net/sna_etwinning/como-registrar-a-alumnos-en-el-twinspace) 
 
 

  
 

Pas 2: Presentacions 
 

Es crea un mur virtual utilitzant https://dotstorming.com o similar, el títol del qual serà 
“Quatre coses que vull compartir sobre mi”. 

Enllaç al tutorial 2: Tutorial de Dotstorming 
(https://www.youtube.com/watch?v=5m2kermcr_c) 

 
Pas 3: 
 

http://twinspace.etwinning.net/
https://es.slideshare.net/SNA_etwinning/como-registrar-a-alumnos-en-el-twinspace
https://www.youtube.com/watch?v=5M2keRMCr_c
http://etwinning.es/wp-content/uploads/2019/02/Imagen-1-1.png


El professorat obre una pàgina d’activitats a TwinSpace amb el títol “Presentacions” en 
la qual s’incrusta el mur virtual creat. 

       
 
Enllaç al tutorial 3: Com crear una pàgina d’activitats a Twinspace 
(http://etwinning.es/wp-content/uploads/2016/01/c%C3%B3mo-crear-una-
p%C3%A1gina-de-activitats-en-el-Twinspace.pdf) 

 
Fase 2. Posada en pràctica 
 
Pas 4: 
 

Cada alumne prepara una presentació personal breu en relació amb quatre coses que 
vulgui donar a conèixer sobre ell mateix i les posa al mur Dotstorming. Poden posar-hi 
l’edat, la ciutat i el país, el cicle formatiu que cursen i les seves aficions personals. 
Després han de llegir els posts dels companys, triar-ne un que sigui d’un altre país 
diferent al seu i deixar-li un comentari sobre alguna cosa que li hagi cridat l’atenció. És 

una manera d’entrar en contacte amb l’alumnat dels centres socis. 

Pas 5: 
 
El professorat es posa d’acord amb el sistema d’organització dels grups de treball. 
S’intentarà organitzar els grups per especialitats afins (pot afegir-ne un segon). Per 
coordinar la constitució dels equips, s’utilitzarà la videoconferència del TwinSpace. Es 

poden fer fotos d’aquesta reunió i pujar-les al Diari del Projecte. 

http://etwinning.es/wp-content/uploads/2016/01/C%C3%B3mo-crear-una-p%C3%A1gina-de-actividades-en-el-Twinspace.pdf
http://etwinning.es/wp-content/uploads/2016/01/C%C3%B3mo-crear-una-p%C3%A1gina-de-actividades-en-el-Twinspace.pdf
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Enllaç tutorial 4: L’eina de videoconferència en els projectes eTwinning 
(http://etwinning.es/la-herramienta-de-videoconferencia-en-los-proyectos-
etwinning/?lang=es) 

 

 

Pas 6: 
 

Es crea una pàgina a TwinSpace en què es publiquen els equips de treball creats en 
relació amb l’especialitat del cicle formatiu que cursen (o a un segon criteri). 

http://etwinning.es/la-herramienta-de-videoconferencia-en-los-proyectos-etwinning/?lang=es
http://etwinning.es/la-herramienta-de-videoconferencia-en-los-proyectos-etwinning/?lang=es
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Pas 7: 
 
Es crea una pàgina a TwinSpace, “Nous Projectes d’FP”, en què cada equip proposarà 
les seves idees sobre nous projectes que es poden presentar pel que fa a la seva 
especialitat professional. Les propostes es comparteixen a l’eina RealtimeBoard 

(https://realtimeboard.com) o similar, que s’incrusta en aquesta pàgina. 

 

 

https://realtimeboard.com/
http://etwinning.es/wp-content/uploads/2019/02/Imagen-4-1.png
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Enllaç al tutorial 5: Videotutorial RealtimeBoard 
(https://www.youtube.com/watch?v=fzxmgty7_le).  

 

Pas 8: 
 
Per a cada equip internacional, els docents creen un fòrum en el qual s’ha d’organitzar 
una anàlisi DAFO (Febleses, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats), disponible en l’enllaç 
següent: https://dafo.ipyme.org/. Cada equip estudia la viabilitat de cada proposta i es 

consensua una iniciativa comuna. 

 

 
 

Pas 9: 
 
Es crea una subpàgina per a cada equip a TwinSpace, sota “Nous Projectes d’FP”, 
perquè es pugui publicar un petit pòster que resumeixi els punts forts de la seva 
presentació. Es pot utilitzar https://www.easel.ly/ (o similar) perquè cada equip en 

realitzi el pòster, que, un cop elaborat, s’incrusta a la subpàgina de l’equip. 

 

 
 
Enllaç al tutorial 6: Videotutorial Easel.ly 
(https://www.youtube.com/watch?v=jerk0myfgy4).  

 

https://www.youtube.com/watch?v=FZXMgTy7_LE
https://dafo.ipyme.org/
https://www.easel.ly/
https://www.youtube.com/watch?v=Jerk0MyfGY4
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Pas 10: 
 
Visionat del vídeo “Elevator pitch. Tienes 20 segundos - eduCaixa” 
(https://www.youtube.com/watch?v=2b3xg_yjgvi). Prèviament s’ha pujat a l’apartat 
Materials-Vídeos del TwinSpace perquè tots els socis puguin accedir-hi i mostrar-lo a 
l’alumnat. 
 

 
 
Enllaç al tutorial 5: Gestió de vídeos a TwinSpace  
(http://etwinning.es/es/gestion-de-videos-en-el-twinspace/) 

 

Pas 11: 
 
Es puja a l’apartat Materials-Vídeos el vídeo Elevator Pitch-Consejos de preparación, 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=uv357YzY7-k. Es crea una 
pàgina d’activitats amb el nom, “Elevator Pitch-Consells de preparació”, i s’hi incrusta 
el vídeo. Cada equip prepara la presentació del projecte seguint les indicacions del 

vídeo. 

 

 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2b3xG_YjgvI
http://etwinning.es/es/gestion-de-videos-en-el-twinspace/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=uv357YzY7-k
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Pas 12: 
 

Presentació oral, per equips, de la proposta de projecte. S’organitza una segona 
videoconferència. Es realitzaran de manera breu (no més de 2 minuts) les 
presentacions de les idees dels projectes. 

Després de la presentació es deixarà un espai de temps perquè la resta de l’alumnat 
pugui fer preguntes aclaridores. 

Pas 13: 
 
Es crea una pàgina, “Vídeos de les eTwinelevator Pitch presentacions”, en què es 

pugen tots els vídeos de les presentacions realitzades a la videoconferència. 

 

 
 
Enllaç al tutorial 6: Com enregistrar un esdeveniment online (videoconferència) 
(http://etwinning.es/ca/materiales-de-ayuda/ayuda-etwinning/como-grabar-un-
evento-online-videoconferencia-y-como-recuperar-la-grabacion-en-etwinning-live/) 

 

Pas 14: 
 
S’obre una nova pàgina a TwinSpace, “Votacions de les propostes”. Es crea un 
document utilitzant https://www.tricider.com/ (o similar) per organitzar la votació de 
les propostes i poder veure les que tenen una acceptació més alta. S’incrusta el 

document Tricider a la pàgina. 

http://etwinning.es/ca/materiales-de-ayuda/ayuda-etwinning/como-grabar-un-evento-online-videoconferencia-y-como-recuperar-la-grabacion-en-etwinning-live/
http://etwinning.es/ca/materiales-de-ayuda/ayuda-etwinning/como-grabar-un-evento-online-videoconferencia-y-como-recuperar-la-grabacion-en-etwinning-live/
https://www.tricider.com/
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Fase 3. Recollida de dades, promoció i avaluació 
 
Pas 15: 
 
Es crea una nova pàgina a TwinSpace: “Coavaluació i autoavaluació del treball 
cooperatiu”. Per a cada equip, es prepara un qüestionari que es puja a la pàgina. Cada 
alumne en realitza una autoavaluació i una avaluació dels companys en el treball en 

equip. 

 

 
 
https://goo.gl/forms/dzlzf4ctgkxwpyj53 
 
Enllaç al tutorial 7: Crear un formulari amb Google Drive 

(https://www.youtube.com/watch?v=lmfoajxjwka)  

 

 

 

https://goo.gl/forms/dzLZf4ctgKXwPyj53
https://www.youtube.com/watch?v=LMFoajXjwkA
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PRODUCTE(S)/RESULTAT(S) ESPERAT(S) 

 Murals en els quals es mostren les presentacions personals dels alumnes i la 
interacció que es realitza entre ells. 

 Mural col·laboratiu-pluja de noves idees per a projectes d’FP. 

 Pàgines d’activitats de TwinSpace amb els vídeos de les presentacions seguint el 
model Elevator Pitch. 

 Fotografies i enregistrament de les videoconferències. 

 

 

EINES DEL TWINSPACE/EINES 2.0 EXTERNES 

 Al TwinSpace: fòrum de l’alumnat, compartició de fotos, vídeos de l’activitat i l’eina 
de videoconferència RealtimeBoard (https://realtimeboard.com). Votacions de les 
propostes: Tricider (https://www.tricider.com/).  

 Coavaluació i autoavaluació de l’alumnat: https://docs.google.com/forms.  

 Pòsters resum de les presentacions: Easel.ly (https://www.easel.ly/).  

 Taulers o murs digitals: Dotstorming (https://dotstorming.com, 
https://www.tricider.com/).  

 

 

https://realtimeboard.com/
https://www.tricider.com/
https://docs.google.com/forms
https://www.easel.ly/
https://dotstorming.com/
https://www.tricider.com/

