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FP Grau Mitjà i Grau Superior. 16 a 20+ anys 

 

Fira Innova eTwinning FP 

 

 

 

Formació 

Professional 

16 a 20+ anys 

 
 

Nivell 

Bàsic 

 

Temporalització 

3-4 sessions 

 

Socis 

3-4 socis 

 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 

Posada en comú d’alumnat i professorat d’FP de diferents pràctiques professionals i 
participar, de manera conjunta, en tallers d’innovació professional. 

 

 

http://etwinning.es/wp-content/uploads/2017/06/1_star.png
http://etwinning.es/wp-content/uploads/2017/06/icono_socios.png


OBJECTIUS DE L’ACTIVITAT 

1. Conèixer la pràctica professional que es realitza en altres centres educatius. 
2. Promoure la innovació i la creativitat entre l’alumnat participant. 
3. Afavorir la creació de nous projectes emprenedors. 
 

 

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 URL per entrar-hi: http://twinspace.etwinning.net.  
 
Tutorial: Com registrar alumnat a TwinSpace.  
 

 
 

Pas 2: Presentacions 
 
Es crea un mur virtual utilitzant l’eina Padlet, https://es.padlet.com, o similar, el títol 
del qual serà “Ens presentem”. 
 
Els docents configuren l’eina Padlet perquè s’hi puguin incloure comentaris. 
 
Tutorial: Padlet 

 

Pas 3: 
 
El professorat obre una pàgina d’activitats a TwinSpace amb el títol “Ens presentem”. 
En aquesta pàgina, s’incrusta el mur virtual creat anteriorment. 

http://twinspace.etwinning.net/
http://etwinning.es/es/perfiles-y-permisos-en-el-twinspace/
https://es.padlet.com/
https://www.youtube.com/watch?v=ScFXKzRowZg
http://etwinning.es/wp-content/uploads/2019/02/Imagen-1-6.png


 
 
Tutorial: Com crear una pàgina d’activitats a TwinSpace  

 
Fase 2. Posada en pràctica 
 
Pas 4: 
 
Cada alumne prepara una presentació personal en la qual ha d’incloure el seu nom 
(pot ser fictici), l’edat, el país, el cicle formatiu que cursa i proposar un monument de 
la Unió Europea amb una proposta de millora que se li ocorri (per exemple, pintar de 
colors la Torre Eiffel). Aquesta presentació es posa al mur digital Padlet. Després de la 
publicació del post, cada alumne ha de triar la presentació d’un company i comentar la 
proposta de millora que ha fet. 
 

Pas 5: Compartim el treball que fem al taller  

 
Es tracta de realitzar un petit enregistrament en vídeo (2-3 minuts) en què es mostri 
una activitat pràctica de taller. Cada centre soci prepara les seves filmacions (pot 
donar-se el cas que hi hagi centres en els quals participin diversos grups de diferents 
especialitats) que s’uneix a l’enregistrament dels altres centres en relació amb 
l’especialitat que cursa l’alumnat. El professorat es posa d’acord amb el sistema 
d’organització dels vídeos i grups. Per coordinar la constitució dels equips 
internacionals, s’utilitzarà la sala de xat d’eTwinning Live. 

http://etwinning.es/es/nuevo-como-crear-una-pagina-de-actividades/
http://etwinning.es/wp-content/uploads/2019/02/Imagen-2-7.png


 
 
Tutorial: Ús i característiques del xat al TwinSpace 

 

Pas 6: 
 
Es crea una pàgina d’activitats a TwinSpace amb el nom “Organització d’equips per a 
les pràctiques de taller” en què es publiquen els equips de treball internacionals (en 
relació amb l’especialitat del Cicle Formatiu) i la concreció dels tallers (vídeos) que es 
presentaran de manera col·laborativa. 
 

 
 

Pas 7: 
 
Es crea una pàgina al TwinSpace amb el nom “Benvinguts a la Fira Innova eTwinning 
FP”. Cada classe enregistra el seu vídeo de tallers pràctics (no més de 2 minuts); aquest 

http://etwinning.es/es/uso-y-caracteristicas-del-chat-en-el-twinspace/
http://etwinning.es/wp-content/uploads/2019/02/Imagen-3-8.png
http://etwinning.es/wp-content/uploads/2019/02/Imagen-4-7.png


vídeo s’uneix al dels companys de l’altre país (el producte final no ha d’excedir dels 5 
minuts). Tots dos vídeos s’uneixen utilitzant l’eina 
https://www.aconvert.com/video/merge/ o similar. L’alumnat haurà de visionar els 
quatre vídeos finals i comentar què és el que més els agrada i què millorarien de cada 
demostració pràctica. 
 

 
 
Tutorial: https://www.aconvert.com/video/merge/ 
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/02/19/lifestyle/1519053157_871651.htm
l 

 
Pas 8:  
 
Es crea una nova pàgina a TwinSpace amb el nom “La innovació en l’FP”. Es puja el 
vídeo “Recomanacions per a un projecte d’innovació  en l’FP” 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=87&v=8BIx3iiu_So a l’apartat 
MATERIALS-Vídeos del TwinSpace perquè tots els docents socis puguin accedir-hi i 
ensenyar-lo a l’alumnat. 

https://www.aconvert.com/video/merge/
https://www.aconvert.com/video/merge/
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/02/19/lifestyle/1519053157_871651.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/02/19/lifestyle/1519053157_871651.html
https://www.youtube.com/watch?time_continue=87&v=8BIx3iiu_So
http://etwinning.es/wp-content/uploads/2019/02/Imagen-5-7.png


 
 
Tutorial: Gestió de vídeos al TwinSpace 

 

Pas 9:  
 
Després del visionat del vídeo, s’organitza un fòrum de comentaris sobre la innovació 
en la formació professional. Els docents creen els fils de debat al fòrum. 
 

 
 

Pas 10:  
 
Els docents organitzen els torns de paraula i els temes de la videoconferència a través 
de Twinmail (correu electrònic de TwinSpace). Un docent i un alumne de cada centre 
soci presentaran la seva idea innovadora a la resta del professorat i l’alumnat. La 
presentació haurà de ser breu, no més de 5 minuts. 
 

http://etwinning.es/es/gestion-de-videos-en-el-twinspace/
http://etwinning.es/wp-content/uploads/2019/02/Imagen-6-7.png
http://etwinning.es/wp-content/uploads/2019/02/Imagen-7-7.png


 
 
Pas 11:  
 
Es crea una subpàgina, “Full de mà de la fira”, a la pàgina “La innovació en l’FP”. En 
aquesta pàgina, s’adjunta una foto o un pòster publicitari del dia de la trobada. 
 

 
 
Pas 12:  
 
Es crea una nova subpàgina, “Programa de treball de la Fira”, sota la pàgina “La 
innovació en l’FP”. En aquesta pàgina es publiquen les xerrades que s’hi realitzaran i 

l’ordre dels ponents. 

http://etwinning.es/wp-content/uploads/2019/02/Imagen-8-7.png
http://etwinning.es/wp-content/uploads/2019/02/Imagen-9-7.png


 
 

Pas 13: 
 
Es crea un esdeveniment en línia al TwinSpace del projecte i es realitza la 
videoconferència en la data i l’hora acordades. Es crea una nova pàgina d’activitats 
“Imatges de la Fira”. En aquest espai es publicaran les fotos de la trobada. 
 

  

  

http://etwinning.es/wp-content/uploads/2019/02/Imagen-10-6.png
http://etwinning.es/wp-content/uploads/2019/02/Imagen-11-5.png


Fase 3. Recollida de dades, promoció i avaluació 
 
Pas 14: 
 
Es crea una nova pàgina a TwinSpace “Autoavaluació de la participació en la Fira”. Es 
prepara un qüestionari d’autoavaluació que cada alumne haurà de realitzar 
(https://goo.gl/forms/stxrjpizkvallte32).  
 

             
 
Tutorial: Crear un formulari amb Google Drive  

 

 

 

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 de vídeos en els quals es comparteixen tallers pràctics. 

 Fotografies i enregistrament de les videoconferències. 

 

 

EINES DEL TWINSPACE/EINES 2.0 EXTERNES 

-TwinSpace: fòrum de l’alumnat, materials-vídeos-fotos, sala de xat, videoconferència. 

-Taulers o murs digitals: Padlet (https://es.padlet.com). 

-Qüestionari-autoavaluació de l’alumnat  amb Google Docs 
(https://docs.google.com/forms). 

https://goo.gl/forms/STxrjPizkvAllte32
https://www.youtube.com/watch?v=LMFoajXjwkA
https://es.padlet.com/
https://docs.google.com/forms
http://etwinning.es/wp-content/uploads/2019/02/Imagen-12-6.png

