
El currículum a eTwinning  

1- TÍTOL DEL PROJECTE  

A casa com enlloc  

2- EDUCACIÓ SECUNDÀRIA  

Últim cicle d’ESO (adaptable a altres nivells)  

3 - TEMPORALITZACIÓ 

Tot el curs 

4- DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

Estudi de diferents tipus d’habitatges. 

Es durà a terme un estudi de l’habitatge al llarg de la història i dels diferents tipus d’habitatge 

segons l’etapa històrica o el país en el qual ens centrem. Es tracta d’un projecte col·laboratiu i 

multidisciplinari en el qual es podran integrar aspectes curriculars de diverses assignatures 

fomentant un ús responsable i educatiu de les TIC, així com el desenvolupament de les 

competències clau. 

Procés de treball  

Part I: Construcció de l’habitatge 

Temps estimat: 6 sessions  

Abans de començar, expliquem a l’alumnat en què consistirà el projecte, per després centrar-

nos en l’ús i les funcionalitats del TwinSpace. A continuació: 

 organitzem els alumnes en equips mixtos transnacionals 

 els alumnes atorguen rols dins del seu equip (nomenen un portaveu, un revisor, un 

coordinador, etc.) 

 treballem el camp lèxic de la casa actual amb les seves variants (les seves diverses parts: 

vestíbul, habitació, banys, etc.; mobiliari, etc.)  

 busquem paraules comunes en els idiomes dels socis 

 investiguem sobre l’origen d’aquestes paraules  

 pensem i recopilem paraules derivades en els idiomes propis i en els que s’estigui 

treballant.  

 elaborem murals per equips (físics i virtuals col·laboratius) amb la informació obtinguda  

Tasca final: en una sessió en línia s’intercanvien impressions i es comenten les diferències i 

semblances de vocabulari trobades, així com l’evolució de l’habitatge i estances o zones que 

han desaparegut i quedat en desús. Es presenta el treball dut a terme per equips. Cada equip 

avalua després de la seva exposició els altres d’acord amb la claredat a l’hora d’exposar els 

continguts, els mitjans tecnològics i eines emprades, i la coordinació i 

col·laboració/participació de tots els membres.  

Eines proposades:  



TwinSpace 

Externes: murs virtuals, presentacions animades, material tradicional  

Part II: L’enciclopèdia de la llar 

Temps estimat: 6 sessions 

Proposem diferents tipus d’habitatge vinculats a etapes històriques diferents perquè cada 

equip hi treballi (casa a la prehistòria, a Grècia, a Roma, a l’edat mitjana, l’edat moderna; 

altres tipus: iglú, cabana, en arbre, etc.). 

A continuació:  

 cada equip mixt fa un estudi de l’habitatge seleccionat: vocabulari i etimologia, 

context històric, parts de la casa, etc. Es pren un habitatge representatiu com a model 

 elaborem una enciclopèdia diacrònica de l’habitatge. Cada equip s’ocupa d’un tom, 

que correspondrà a la casa triada  

 cerquem les parts d’una casa en els idiomes que estudiem 

 elaborem il·lustracions que acompanyin  

Tasca final: presentem el nostre tom davant la resta de grups a través d’una reunió en línia. 

Cada equip avalua després de la seva exposició els altres. 

 

Eines:  

-TwinSpace 

- Externes: creació de llibres digitals 

Part III: Modelem les nostres llars 

Temps estimat: 6 sessions 

En aquesta part del projecte passem a l’acció, els nostres alumnes es converteixen en 

dissenyadors, arquitectes, fusters i attrezzistes. 

 un mateix equip mixt elabora les diferents parts de la casa estudiada, p. ex., una 

maqueta, els seus companys el mobiliari, i altres poden ocupar-se de la decoració o els 

estris de la llar 

 analitzem l’evolució en els moments més importants de la història de la casa des de la 

prehistòria 

 documentem el procés i els productes i elaborem un fotomuntatge 

 elaborem un vídeo en què mostrem el resultat i l’alumnat explica la casa per dins i per 

fora (guió, muntatge) 

 pugem els resultats a un mur virtual on l’alumnat podrà comentar els resultats d’altres 

equips 



Eines:  

TwinSpace 

Externes: creació virtual de museus, dispositiu que permeti gravar, eines per a l’avaluació digital  

Part IV: Creo la meva casa ideal i sostenible 

Temps estimat: 6 sessions 

Concloem el projecte segons les necessitats mediambientals d’aquest segle i posem la lupa en les 

necessitats especials de les persones que necessiten fer adaptacions a les seves cases.  

 un mateix equip internacional fa el disseny de la seva casa ideal d’acord amb la 

sostenibilitat i les necessitats de persones amb capacitats diferents 

 elabora plànols i el disseny per ordinador 

 presenta el seu projecte a la resta d’equips explicant en quina/es necessitat/s —

d’acord amb el medi ambient— s’ha centrat de manera especial (estalvi d’energies, ús 

d’energies alternatives, aprofitament de la llum solar, aïllament, etc.) 

 per equips internacionals elaborem un vídeo que presentarem als nostres companys 

per mostrar el resultat i el perquè del seu habitatge ideal. L’alumnat explica la casa 

per dins i per fora (plànols, narrador, personatge/s, guió, muntatge) 

 creem un museu virtual amb tots els productes realitzats  

 duem a terme una avaluació del projecte entre el professorat, l’alumnat i les famílies 

 fem una valoració general del projecte en una reunió en línia i analitzem els resultats 

de l’avaluació amb els nostres companys de projecte 

 

 presentem els resultats obtinguts en un dia assenyalat per al centre (jornada cultural, 

de portes obertes, claustre, associacions de veïns, etc.) i fem una exposició en 

cadascun dels centres socis, també publiquem informació a la web institucional de 

cadascun dels centres, XS, etc. 

Eines:  

TwinSpace 

Externes: eines per al disseny i el dibuix, dispositiu que permeti gravar, eines per a l’avaluació 

digital  

 

5- INNOVACIÓ I CREATIVITAT PEDAGÒGIQUES 

Tots els resultats i evidències del projecte queden recollits al TwinSpace. S’empren totes les 

eines que ens permetin seguir-ne l’evolució (fòrums per intercanviar idees, reunions en línia 

per a trobades i debats, Twinboard per crear murs digitals on poder opinar i valorar, etc.).  

A més, es poden emprar aquestes altres eines:  

 Reunions en línia: Zoom, Google Meat, Teams o similar. 

 Murs digitals: Padlet, Linoit o similar. 



 Presentacions: Genially , Canva , Prezzi o similar. 

 Avaluació digital: Kahoot, Quizziz o similar. 

 Llibre digital: Calaméo, Storyjumper o similar. 

 Museu virtual: Artsteps o similar. 

 Muntatge de vídeos: Movie Maker, iMovie, InShot o similiar. 

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. 

 Afavorir la integració d’alumnes amb diferents necessitats i procedències. 

 Fomentar la creativitat.  

 Ampliar el vocabulari. 

 Fomentar la col·laboració. 

 Desenvolupar habilitats artístiques relacionades amb l’EPVA. 

 Valorar el nostre patrimoni i herència cultural. 

 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 al foment de la ciutadania digital. 

  

 Aprendre a aprendre (CPAA). 



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

tipus d’habitatges, així com les parts que els componen i les seves corresponents etapes 

històriques, afavoreix el desenvolupament del procés d’aprenentatge i aplica i millora els 

coneixements lingüístics i lèxics, així com els conceptes, habilitats tècniques i artístiques. 

  

 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, així com valorar-la. 

8- INTEGRACIÓ CURRICULAR 

Projecte multidisciplinari en el qual es pot integrar a través de les seves activitats el 

currículum de diverses assignatures.  

9- COL·LABORACIÓ ENTRE CENTRES 

 Procés de documentació. 

 Creació col·laborativa de materials. 

 Avaluació i coavaluació entre centres i equips. 

 Valoració per part de les famílies. 

 Difusió entre centres i en l’entorn. 

10- ÚS ADEQUAT I EDUCATIU DE LES TIC 

 Ús responsable i segur de les eines TIC. 

 Les TIC com a suport a les persones amb necessitats especials. 



 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 

 Vídeo explicatiu 

 Museu virtual 

 Maquetes  

 Cartells explicatius 

11.2- Avaluació. 

Rúbriques d’avaluació i qüestionari:  

 Alumnat: 

 Autoavaluació 

 Coavaluació 

 

 Professorat: 

 Avaluació a l’alumnat 

 Valoració i anàlisi de resultats 

 Famílies. 

11.3- Difusió. 

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

 Cartells en panell dels centres dedicats a projectes eTwinning. 

 Codis QR per les parets dels centres i de l’entorn. 

 Pàgina web institucional dels centres i xarxes socials. 

 Mitjans de comunicació. 

 

 

 

 


