
El teu currículum a eTwinning 

  

1- TÍTOL DEL PROJECTE  

Contes d’una història inventada 

  

2- EDUCACIÓ SECUNDÀRIA  

 (12 a 16 anys* / Malgrat que el projecte està dissenyat tenint en compte aspectes curriculars de 

diferents assignatures de 2n d’ESO, l’estructura proposada es pot adaptar a qualsevol altre nivell). 

  

3 - TEMPORALITZACIÓ 

Un curs acadèmic. 

  

4- DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

Estudi de diferents etapes històriques. 

L’alumnat adquirirà els continguts curriculars pertinents de diferents assignatures mitjançant la 

realització d’un projecte eTwinning col·laboratiu i multidisciplinari dut a terme a l’aula principalment. 

Es durà a terme la creació d’una col·lecció de contes inventats inspirats en diferents etapes de la 

història que integrin aspectes curriculars de geografia i història, llengua estrangera i educació 

plàstica, visual i audiovisual fomentant l’ús responsable i educatiu de les TIC i el desenvolupament de 

les competències clau. 

Procés de treball: 

Es dona conèixer a l’alumnat el funcionament del Twinspace, presentació de companys dels 

diferents centres, creació d’equips de treball europeus, concurs de logo del projecte. 

Una vegada establerts els equips, es duu a terme l’estudi d’una etapa històrica per cada grup. 

Posteriorment l’alumnat debat en un fòrum sobre el període que li ha correspost. En un document 

col·laboratiu crea els personatges en funció de les característiques socials de l’etapa estudiada 

(descripció física i psíquica de personatges, com interaccionen segons el seu rang social, com 

vesteixen...). Es dissenya l’entorn on l’acció dels contes té lloc. Es duu a terme la representació 

gràfica dels personatges. Es treballa l’estructura bàsica d’un relat (introducció, nus i desenllaç) en 

què destaca el llenguatge específic (vocabulari, necessitats gramaticals, ús dels temps verbals). Es 

redacta el conte. S’organitza un contacontes entre grups (les històries poden quedar enregistrades 

en audiollibres). Es prepara la col·lecció de contes i il·lustracions que es recull en un llibre digital.  

5- INNOVACIÓ I CREATIVITAT PEDAGÒGIQUES 

El mateix alumnat és qui fa les tasques amb l’objectiu d’adquirir els coneixements al mateix temps 

que hi treballen: 



 Flipped classroom: l’alumnat, després de les seves sessions de recerca i treball grupal, és 

l’encarregat de formar els seus companys i companyes.  

  

Suggeriments d’eines digitals: 

  

 Fòrums al TwinSpace: els diversos equips poden intercanviar les seves idees. 

 Reunions en línia: els membres dels equips hi poden treballar conjuntament per avançar en 

les seves tasques (Adobe Connect). 

 Twinboard / Padlet o similar: murs digitals on plasmar la informació recollida. 

 Genially / Canva / Prezzi o similar: presentació d’informació. 

 Kahoot o similar: avaluació dels coneixements adquirits després de les explicacions dels 

diferents equips. 

 Calaméo/ Storyjumper o similar: llibre / còmic digital. 

  

6 - OBJECTIUS 

Objectiu principal 

 Dur a terme un projecte multidisciplinari eTwinning a través del qual l’alumnat pugui 

treballar a l’aula de manera transversal continguts curriculars de diferents assignatures, tot 

fomentant l’ús responsable i educatiu de les TIC a l’aula i el desenvolupament de 

competències clau i recursos per dur a terme un treball col·laboratiu. 

Objectius 

 Aprendre diferents característiques dels grans períodes històrics corresponents a l’etapa 

educativa. 

 Desenvolupar els diferents blocs de les quatre destreses bàsiques en llengua. 

 Desenvolupar habilitats artístiques relacionades amb l’EPVA. 

 Potenciar la creativitat. 

 Fomentar l’ús responsable de les TIC a l’aula. 

  

7. COMPETÈNCIES CLAU 

 Comunicació lingüística (CCL). 

El desenvolupament del projecte afavoreix la consecució i millora de tots els components 

d’aquesta competència clau mitjançant el propi aprenentatge i pràctica de totes les 

destreses lingüístiques atès que l’alumnat ha d’interactuar entre si i crear textos orals i 

escrits en diferents suports. La interculturalitat dels grups afavoreix la consecució del 

component sociocultural. 

  

 Competència digital (CD). 



El treball en línia amb els diferents membres europeus mitjançant els diferents canals oferts 

dins del TwinSpace (reunions virtuals en Adobe Connect, participació en fòrums, 

Twinboard), l’ús de TIC de manera segura i el tractament crític de la informació 

contribueixen a la consecució d’aquesta competència. 

  

 Aprendre a aprendre (CPAA). 

L’adquisició de coneixements durant el procés de documentació per conèixer les diferents 

etapes històriques assignades a cada grup i l’ús pràctic d’aquests coneixements en la creació 

d’històries afavoreixen el desenvolupament del procés d’aprenentatge, i s’apliquen, a més, 

els coneixements lingüístics adquirits des de l’assignatura de llengua estrangera, així com els 

conceptes, habilitats i tècniques artístiques aportades des de l’assignatura d’EPVA. 

  

 Competències socials i cíviques (CSC). 

La creació d’equips internacionals que compateixen valors i diferents identitats culturals, 

juntament amb l’estudi de la societat en diferents etapes de la història, contribueix a la 

consecució de les competències socials i cíviques. Es comprenen i s’analitzen de manera 

crítica els codis de conducta i els usos generalment acceptats en les diferents societats, i 

se’n comprenen, així mateix, les dimensions intercultural i socioeconòmica.  

  

 Sentit de la iniciativa i esperit emprenedor (SIE). 

El treball en grup implica per si mateix desenvolupar la capacitat d’anàlisi; capacitats de 

planificació, organització, gestió i presa de decisions; capacitat d’adaptació al canvi i 

resolució de problemes; comunicació, presentació, representació i negociació efectives; 

habilitat per treballar, tant individualment com dins d’un equip; participació, capacitat de 

lideratge i delegació; pensament crític i sentit de la responsabilitat; autoconfiança, avaluació 

i autoavaluació. 

  

 Consciència i expressions culturals (CEC). 

La multiculturalitat mateixa dels equips de treball del projecte implica conèixer, 

comprendre, apreciar i valorar amb esperit crític, amb una actitud oberta i respectuosa, les 

diferents manifestacions culturals i artístiques. 

L’estudi de les diverses etapes històriques permet accedir a les diferents manifestacions 

sobre l’herència cultural. 

L’aplicació pràctica dels coneixements d’EPVA incorpora el coneixement de diferents 

tècniques, recursos i convencions de diferents llenguatges artístics, així com la relació entre 

aquestes manifestacions i la societat. 

  



8- INTEGRACIÓ CURRICULAR 

(Malgrat que el projecte està dissenyat tenint en compte aspectes curriculars de diferents assignatures de 2n d’ESO, l’estructura 

proposada es pot adaptar a qualsevol altre nivell). 

  Geografia i història. Bloc 4. Diferents períodes de la història. Grans etapes (imperi romà / 

edat mitjana / Renaixement / …).  

 Primera llengua estrangera. Bloc 1. Comprensió de textos orals. Bloc 2. Producció de textos 

orals: expressió i interacció. Bloc 3. Comprensió de textos escrits. Bloc 4. Producció de textos 

escrits: expressió i interacció. Descripció de qualitats físiques, persones, objectes i llocs. 

Narració d’esdeveniments passats. Descripció de situacions. 

 EPVA. Bloc 2. Comunicació visual i audiovisual. Llenguatge del còmic, Estructura narrativa 

cinematogràfica. 

  

9- COL·LABORACIÓ ENTRE CENTRES 

 Estudi col·laboratiu de camp. Procés de documentació. 

 Creació conjunta de personatges. 

 Creació col·laborativa d’històries. 

 Creació col·laborativa de productes finals. 

 Avaluació i coavaluació entre centres i equips. 

 Difusió entre centres. 

  

10- ÚS ADEQUAT I EDUCATIU DE LES TIC 

 Ús responsable i segur de les eines TIC. 

 Ús de dispositius mòbils com a eina de treball. 

 Discriminació i ús responsable de la informació a la xarxa. Aprendre a documentar-se 

contrastant diferents fonts d’informació.  

 Gestió de la privadesa a la xarxa. 

 Maneig efectiu de les eines digitals. 

11- RESULTATS TANGIBLES 

11.1- Productes finals possibles.  

 Llibre digital: figurins / il·lustració de personatges i contes inventats. 

 Bibliotràiler. 

 Dramatització. 

 Creació d’una revista digital amb diverses seccions: mots encreuats, els set errors (en 

recreació de quadres), efemèrides, cuina de l’època, etc. 

 Audiollibre multilingüe. 

 Ressenyes literàries dels productes dels altres grups. 

11.2- Avaluació. 

Rúbriques d’avaluació:  

 Alumnat: 

 Autoavaluació 



 Coavaluació 

  

 Professorat: 

 Avaluació a l’alumnat 

 Valoració i anàlisi de resultats 

11.3- Difusió. 

  Presentació a la resta de la comunitat educativa de cada soci participant. 

 Cartells en plafó de projectes europeus del centre. 

 Pàgina web dels centres i xarxes socials. 

 Mitjans de comunicació. 

  

 

 

 


