
Activitats per a projectes | Inclusió  

 

Secundària. 12 a 18 anys  

 

Europa i… acció! 

 

 

 

Educació 

Secundària.  

16 a 18 anys 

 
 

Nivell 

Mitjà 

 

Temporalització 

17 sessions 

 

Socis 

Màxim 4-5 socis 

 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 

Els alumnes es plantegen què saben de la resta dels països (fortaleses i febleses) que 
participen en el projecte. A partir d’aquí, en cerquen informació (textos, imatges, 
vídeos, etc.) i en seleccionen dades quant als estereotips (qüestions culturals i tòpics) 
que els defineixen i per què. 

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


Cada centre crea un collage amb les imatges i un núvol de paraules de la resta de 
països socis participants, totes dues coses amb eines digitals. També s’imprimeixen i 
s’exposen a la paret del centre. 
S’escenifiquen els estereotips, en una petita posada en escena, amb disfresses i 

decorat, segons les possibilitats. Les representacions s’enregistren en vídeo. 

 

 

 
 

OBJECTIU DE L’ACTIVITAT 

 Treballar la inclusió i la superació de prejudicis a través del coneixement mutu, 
analitzant els estereotips dels nostres països. 

 Fomentar el pensament crític i els valors democràtics, com la tolerància i el 
respecte, com a factors de lluita contra la xenofòbia. 

 Superar discriminacions a través del teatre com a forma artística d’expressió 
corporal i educació emocional. 

 

 

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT 

Fase 1: Preparació 

Pas 1. Registre 
 
Els docents registren els alumnes al TwinSpace del projecte i desen el document amb 

les claus d’accés que posteriorment repartiran individualment a cadascú. 

http://etwinning.es/wp-content/uploads/2018/07/Act_5IMAGEN.png


  

 

Pas 2. Creació de grups internacionals 

Els docents organitzen els alumnes en equips internacionals, 2 o 3 alumnes per país, 
depenent del nombre de països participants. Es recomana que no siguin equips gaire 
nombrosos. Màxim 6 alumnes per equip. 

S’elabora una taula informativa amb els alumnes participants en cada equip:  

  

  

Pas 3. Preparació de la pàgina principal i subpàgines per als equips 

Els docents creen diverses pàgines al TwinSpace per organitzar el desenvolupament 
del projecte amb els continguts següents, que posteriorment es poden ampliar: 

 Pàgina amb la planificació del projecte, que inclou els objectius, la temporalització, 
les activitats que s’hauran de realitzar, els països i els centres escolars participants. 

 
 Pàgina amb la taula dels equips internacionals juntament amb un docent que 

exercirà de tutor de l’equip. 
 

 Una subpàgina per a cadascun dels equips internacionals a través de la qual 
es comunicaran i compartiran informació. Hi pujaran els avatars 
personalitzats. S’afegirà un enllaç al Fòrum de l’equip. 

  
 Pàgina per als vídeos en què es representen els estereotips de la resta dels països. 

http://etwinning.es/wp-content/uploads/2018/07/Derechos1.jpg
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 Pàgina per a les fotos de les Exposicions als centres socis. 
 
 Pàgina amb la llista dels països socis participants.  
 

 Subpàgina per a cada país, on hi haurà el collage i el núvol de paraules creats 
per cada equip. 

 

  

 

 
Pas 4. Preparació de carpetes de Materials  
 
Els docents creen carpetes al mòdul Materials del TwinSpace: 
 
 Una carpeta de documents del projecte 
 Carpetes d’imatges per a cadascun dels equips 
 Carpeta d’imatges per als collages com a productes finals 
 Carpetes per als núvols de paraules com a productes finals 
 Carpeta d’imatges per a les fotos de les exposicions 
 Carpeta de videorepresentacions 
  

 

 

    
 
Pas 5. Preparació dels fòrums 
 
Els professors obren diversos fòrums: 

http://etwinning.es/gestion-de-paginas-en-el-twinspace/?lang=es
http://etwinning.es/wp-content/uploads/2018/07/img_1.16.jpg


 Un Fòrum Equip núm. (...), per comunicar-se i compartir informacions diverses 
sobre el país que s’ha d’investigar. 

 Un Fòrum de (…) cadascun dels països, per comentar qüestions sobre la cultura i la 
manera de ser, els tòpics i els estereotips.  

 Un Fòrum d’Avaluació final per valorar el desenvolupament del projecte. 
 

  

 

Fase 2: Desenvolupament de l’activitat  

Pas 1. Presentació del projecte i del TwinSpace (3 sessions) 
 
El docent presenta el projecte i els socis; s’accedeix a la pàgina web institucional dels 
centres participants. Es localitzen al mapa els països als quals pertanyen. 
Es presenta el TwinSpace com a espai de treball. Els alumnes accedeixen al TwinSpace 
amb les claus (usuari i contrasenya) repartides pel professor, editen i completen els 
seus perfils al TwinSpace i prenen contacte amb l’equip. 
 

Accions que cada alumne ha de realitzar: 

 Cada alumne escriu la seva presentació: localitat, país de naixement, 
entreteniments, família, però cap dada personal, com ara, el telèfon o l’adreça 
postal.  

 Puja una foto al perfil o imatge que el representi. 
 Els alumnes van a la pàgina de presentació i coneixen quin és el seu equip. 
 Deixa missatges als membres del seu equip, de manera positiva i que en fomenti la 

interacció, afegint-hi paraules o missatges en la llengua pròpia. 
 Així que sàpiguen a quin equip pertanyen, han d’anar a la subpàgina de l’equip 

corresponent, on treballaran a partir d’ara.  
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Pas 2. Crear avatars i pujar-los a la subpàgina del seu equip (1 sessió) 
 

Cada grup internacional, a través del TwinSpace (missatges i xat), es comunica i 
comença a organitzar-se. 

 Cada equip dissenya un avatar personalitzat. Poden utilitzar programes com 
http://avachara.com/portrait/ o similar. 

 Es publiquen els avatars a la subpàgina corresponent a cada equip. 
 
 Els equips es comuniquen mitjançant el Fòrum de l’equip. 
 
 Es fan fotos dels equips d’alumnes treballant en el disseny dels avatars a través del 

TwinSpace.  
 

 Es fan comentaris i entrades al Diari de Projecte.  

  

Pas 3. Creació del collage i el núvol de paraules (4 sessions) 
 

Aquest pas comprèn diverses tasques que es duran a terme en aproximadament 4 
sessions. Convé que els professors coordinadors decideixin una data límit per tenir-los 
pujats al TwinSpace. 

 Cada equip cerca informació, esbrina i recopila material del país que ha 
d’investigar i la puja a la subpàgina de l’equip. 

 Tots els membres d’un equip cerquen fortaleses i febleses del país que han 
d’investigar.  

 Trets característics de la personalitat del país: estereotips tradicionals i tòpics 
clàssics.  

 Recopilen imatges i les pugen a la subpàgina de l’equip. 

 Fan una llista de paraules per definir el país que investiguen.  

 Amb totes les imatges, es crea un collage digital amb algun programa com 
Kizoa.com, Fotor.com, Photofancy.es... o similars. Cada equip en pot fer de 
diferents i els pot pujar a la subpàgina d’aquest país. 

 Amb les paraules que defineixen la personalitat d’un país, es crea un núvol de 
paraules amb algun programa digital com wordart.com, Wordclouds.com, 
wordle.net... o similars. Cada equip en pot fer de diferents i els pot pujar a la 
subpàgina d’aquest país. 

 Es fan comentaris i entrades al Diari de Projecte, en què s’explica com es van 
desenvolupant les jornades de treball. 

 

 

http://avachara.com/portrait/
https://www.kizoa.com/
http://www.fotor.com/
http://www.photofancy.es/
https://wordart.com/
http://www.wordclouds.com/
http://www.wordle.net/


              
 

 
Pas 4. Es posa en escena i s’enregistren els vídeos (3 sessions) 
 
Cada grup d’alumnes nacionals enregistra un vídeo en què representen els tòpics i els 
estereotips investigats de la resta dels països socis. 
 

 Es preparen les disfresses i els escenaris; poden ser disfresses molt senzilles i 
escenaris d’imatges projectades. 

 Com a alternativa, pot fer-se una presentació amb imatges i textos que es 
projecta en una pantalla, i els alumnes escenifiquen, en silenci o parlant, un petit 
diàleg. 

 Un cop enregistrats, s’editen i es publiquen en alguna plataforma com Vimeo o 
Youtube.  

 Es pugen a la carpeta de vídeos del TwinSpace i es col·loquen a la pàgina que s’ha 
obert per a aquesta finalitat. 

 

https://vimeo.com/
https://www.youtube.com/
http://etwinning.es/wp-content/uploads/2018/07/img_5.18.png


 
 
Pas 5. Participació en els fòrums (2 sessions) 
 
L’objectiu en aquest pas és analitzar i comentar la veritat i la falsedat de la imatge que 
tenen de nosaltres a la resta d’Europa. 

 Cada país mira i analitza els collages i els núvols de paraules.  

 Quan s’han pujat tots, cada país mira els vídeos que la resta dels països han 
enregistrat sobre ells, els analitzen, es comenten i se’n fa un debat. 

 S’escriuen comentaris als fòrums sobre el que hem vist als vídeos, als collages i als 

núvols de paraules.  
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Pas 6.  Exposició dels collages i els núvols de paraules dels països (2 
sessions) 
 
Els alumnes i els professors coordinadors preparen el mural en alguna paret del centre 
educatiu: 
 
 s’imprimeixen els collages publicats al TwinSpace. 

 s’imprimeixen els núvols de paraules.  

 Es dibuixa, es retalla i s’enganxa el títol del nom, del projecte i els logos 
d’eTwinning, d’Erasmus+ i del projecte mateix.  

 Es confecciona i s’exposa el mural amb els collages i els núvols de paraules, el títol 
del projecte i els logos.  

 

 Es fan fotos i: 
 

 es pugen a la Pàgina de les Exposicions, al TwinSpace 

 es fa una entrada al Diari de Projecte.  

  

Pas 7. Valoració i avaluació final (2 sessions) 
 
 Participació en el Fòrum d’Avaluació i entrada al Diari de Projecte.  

  

 

Fase 3: Recollida de dades i promoció 
 
 Des de l’inici del projecte, es fan públiques les pàgines d’activitats amb la 

informació general i amb els collages i els núvols de paraules digitals. 
 
 S’escriu el Diari de Projecte, en què se n’explica el desenvolupament a cada centre 

educatiu participant. Cada setmana, un alumne de cada país fa un comentari i pot 
agregar-hi una foto en la qual es vegi els alumnes treballant en el projecte. 

 
 Es publica informació sobre el projecte a la pàgina web institucional de l’IES i en 

xarxes socials com el mur de Facebook/Twitter del centre. 
 
 S’inclou a la pàgina web del centre un enllaç directe al TwinSpace. 
 
 Es publiquen els collages i/o els vídeos a la televisió (TV) del centre, que informa 

de les activitats realitzades pels diversos departaments. 
  
 Exposició dels collages i els núvols de paraules al centre educatiu.  

 



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

 Collages i núvols de paraules digitals i impreses amb la informació dels estereotips 
de la resta de països. 

 Vídeos amb l’exposició oral i/o la representació posada en escena d’aquesta 
informació. 

 Mural-exposició amb material imprès.  
 

EINES DEL TWINSPACE/EINES 2.0 EXTERNES 

 Perfil individual del TwinSpace, pàgines, fòrum TwinSpace, Materials (carpetes). 

 Programes per dissenyar avatars creatius online: Befunky.com o similar, per afegir 
text a les imatges o les fotos. 

 
 Internet: cerca d’informació i fotos dels països dels alumnes. 
 
 Programes per muntar un collage: Kizoa.com, Fotor.com, Photofancy.es... o 

similars. 
 
 Programes per crear núvols de paraules: Wordart.com, Wordclouds.com, 

Wordle.net... o similars. 
 
 Programes per muntar vídeos amb fotos, com Movie-Maker, Animoto.com o 

similar, i Youtube.com per publicar-ne el vídeo i poder inserir-lo al TwinSpace. 
 

 Facebook, Twitter, Google+... per a la difusió.  

 

 

TEMPORALITZACIÓ 

 Sessió 1: Presentació del projecte i dels socis. 
 Sessió 2: Repartiment de les claus d’accés al TwinSpace. Es comença el Diari de 

Projecte.  
 Sessió 3: Completar perfils, presa de contacte amb els membres de l’equip. 
 Sessió 4: Creen avatars de presentació i es pugen al TwinSpace. 
 Sessió 5, 6: Cada equip cerca informació, esbrina i recopila material del país que 

ha d’investigar. 
 Sessions 7, 8: Crea un collage i un núvol de paraules amb la informació obtinguda. 

Es fan fotos de les sessions i entrades al Diari de Projecte. 
 Sessions 9, 10, 11: Cada equip nacional prepara l’escenificació i s’enregistren els 

vídeos. Es pugen al TwinSpace. 
 Sessions 11, 12: Es miren i s’analitzen els collages, els núvols de paraules i els 

vídeos. Cada país en fa un debat. 
 Sessions 13, 14: Participació en els fòrums dels països. 

https://www.kizoa.com/
http://www.fotor.com/
http://www.photofancy.es/
https://wordart.com/
http://www.wordclouds.com/
http://www.wordle.net/
https://animoto.com/
https://www.youtube.com/


 Sessió 15, 16: Exposició dels collages al centre. Es fan fotos i entrades al Diari de 
Projecte. 

 Sessió 17: Participació en el Fòrum d’Avaluació.  
  

 


