
O currículo en eTwinning  

1-TÍTULO DO PROXECTO  

Na casa como en ningún sitio  

2- EDUCACIÓN SECUNDARIA  

Último ciclo da  ESO (adaptable a outros niveis)   

3- TEMPORALIZACIÓN 

Todo o curso 

4- DESCRICIÓN DO PROXECTO 

Estudo de diferentes tipos de vivendas. 

Realizarase un estudo da vivenda ó longo da historia e dos distintos tipos de vivenda segundo 

a etapa histórica ou o país no que nos centremos. Trátase dun proxecto colaborativo e 

multidisciplinar no que se poderán integrar aspectos curriculares de diversas materias 

fomentando un uso responsable e educativo das TIC, así como o desenvolvemento das 

competencias clave. 

Proceso de traballo:  

Parte I: Construíndo a vivenda 

Tempo estimado: 6 sesións  

Antes de comezar explicamos ó alumnado en que vai consistir o proxecto, para despois 

centrarnos no uso e as funcionalidades do TwinSpace. A continuación: 

 organizamos os alumnos en equipos mixtos transnacionais 

 os alumnos outorgan roles dentro do seu equipo (nomean un portavoz, un revisor, un 

coordinador, etc.) 

 traballamos o campo léxico da casa actual coas súas variantes (as súas distintas partes: 

vestíbulo, habitación, baños, etc.; mobiliario, etc.)  

 buscamos palabras comúns nos idiomas dos socios 

 investigamos acerca da orixe desas palabras  

 pensamos e recompilamos palabras derivadas nos idiomas propios e nos que se estea 

traballando.  

 elaboramos murais por equipos (físicos e virtuais colaborativos) coa información obtida.  

Tarefa final: nunha sesión en liña intercámbianse impresións e coméntanse as diferenzas e 

semellanzas de vocabulario atopadas, así como a evolución da vivenda e estancias ou zonas 

que desapareceron e quedaron en desuso. Preséntase o traballo realizado por equipos. Cada 

equipo avalía tras a súa exposición os demais atendendo á claridade á hora de expoñer os 

contidos, os medios tecnolóxicos e ferramentas empregadas, e a coordinación e 

colaboración/participación de todos os membros.  

Ferramentas propostas:  



TwinSpace 

Externas: muros virtuais, presentacións animadas, material tradicional.  

Parte II: A enciclopedia do fogar 

Tempo estimado: 6 sesións 

Propoñemos distintos tipos de vivenda vinculadas a etapas históricas diferentes para que cada 

equipo traballe nela (casa na Prehistoria, en Grecia, en Roma, Idade Media, Idade Moderna; 

outros tipos: iglú, cabaña, en árbore, etc.) 

A continuación:  

 cada equipo mixto realiza un estudo da vivenda seleccionada: vocabulario e 

etimoloxía, contexto histórico, partes da casa, etc. Tómase unha vivenda 

representativa como modelo. 

 Elaboramos unha enciclopedia diacrónica da vivenda. Cada equipo ocúpase dun tomo 

que corresponderá á casa elixida.  

 buscamos as partes dunha casa nos idiomas que estudamos 

 realizamos ilustracións que acompañen  

Tarefa final: presentamos o noso tomo ante o resto de grupos a través dunha reunión en liña. 

Cada equipo avalía tras a súa exposición os demais. 

 

Ferramentas:  

-TwinSpace 

- Externas: creación de libros dixitais 

Parte III: Modelando os nosos lares 

Tempo estimado: 6 sesións 

Nesta parte do proxecto pasamos á acción, os nosos alumnos convírtense en deseñadores, 

arquitectos, carpinteiros e atrecistas. 

 un mesmo equipo mixto realiza as distintas partes da casa estudada, ex. unha maqueta,  

os seus compañeiros, o mobiliario, mentres que outros poden ocuparse da decoración 

ou os enseres do fogar. 

 analizamos a evolución nos momentos  máis importantes da historia  da casa dende a 

prehistoria 

 documentamos o proceso e os produtos e elaboramos unha fotomontaxe 

 elaboramos un vídeo amosando o resultado e o alumnado explica a casa por dentro e 

por fóra (guion, montaxe). 



 Subimos os resultados a un muro virtual onde o alumnado poderá comentar os 

resultados doutros equipos. 

Ferramentas:  

TwinSpace 

Externas: creación virtual de museos, dispositivo que permita gravar, ferramentas para a 

avaliación dixital.  

Parte IV: Creo a miña casa ideal e sostible 

Tempo estimado: 6 sesións 

Concluímos o proxecto atendendo as necesidades medioambientais deste século e poñemos a 

lupa nas necesidades especiais das persoas que necesitan realizar adaptacións nas súas casas.  

 Un mesmo equipo internacional realiza o deseño da súa casa ideal atendendo á 

sostenibilidade e as necesidades de persoas con capacidades diferentes. 

 Realiza planos e o deseño por ordenador 

 Presenta o seu proxecto ó resto de equipos explicando en que necesidade/es, 

atendendo ó medioambiente, se centrou de maneira especial (aforro de enerxías, 

emprego de enerxías alternativas, aproveitamento da luz solar, illamento, etc.)    

 Por equipos internacionais elaboramos un vídeo que presentaremos ós nosos 

compañeiros  amosando o resultado e o porqué da súa vivenda ideal. O alumnado 

explica a casa por dentro e por fóra (planos, narrador, personaxe/s, guion, montaxe). 

 creamos un museo virtual con todos os produtos realizados  

 levamos a cabo unha avaliación do proxecto entre os docentes, os estudantes e as 

familias. 

 realizamos unha valoración xeral do proxecto nunha reunión en liña e analizamos os 

resultados da avaliación cos nosos compañeiros de proxecto. 

 

 Presentamos os resultados obtidos nun día sinalado para o centro (xornada cultural, de 

portas abertas, claustro, asociacións de veciños, etc.) e realizamos unha exposición en 

cada un dos centros socios, tamén publicamos información na web institucional de 

cada un dos centros, RRSS, etc. 

Ferramentas:  

TwinSpace 

Externas: ferramentas para o deseño e o debuxo, dispositivo que permita gravar, ferramentas para 

a avaliación dixital.  

 

5- INNOVACIÓN E CREATIVIDADE PEDAGÓXICAS 

Todos os resultados e evidencias do proxecto quedan recollidos no TwinSpace. Empréganse 

todas as ferramentas que nos permitan seguir a súa evolución (foros, para intercambiar ideas, 



reunións en liña para encontros e debates, Twinboard para crear muros dixitais onde poder 

opinar e valorar, etc)  

Ademais, pódense empregar estas outras ferramentas:  

 Reunións en liña: Zoom, Google  Meat, Teams ou similar 

 Muro dixital: Padlet, Linoit  ou similar. 

 Presentacións: Genially , Canva , Prezzi ou similar 

 Avaliación dixital: Kahoot, Quizziz ou similar. 

 Libro dixital: Calaméo, Storyjumper ou similar 

 Museo virtual: Artsteps ou similar 

 Montaxe de vídeos: Movie Maker, iMovie, InShot ou similar 

6- OBXECTIVOS 

Obxectivo Principal 

 Realizar un proxecto multidisciplinar eTwinning a través do cal o alumnado poida 

traballar na aula de forma transversal contidos curriculares de distintas materias, 

fomentando o uso responsable e educativo das TIC na aula e o desenvolvemento de 

competencias clave e recursos para levar a cabo un traballo colaborativo. 

Obxectivos 

 Aprender diferentes características dos grandes períodos históricos correspondentes  á 

etapa educativa. 

 Favorecer a integración de alumnos con diferentes necesidades e procedencias. 

 Fomentar a creatividade  

 Ampliar o vocabulario 

 Fomentar a colaboración 

 Desenvolver habilidades artísticas relacionadas con EPVA. 

 Valorar o noso patrimonio e herencia cultural. 

 Fomentar o uso responsable das TIC na aula. 

  

7. COMPETENCIAS CLAVE 

 Comunicación lingüística CCL. 

O desenvolvemento do proxecto favorece a consecución e mellora de todos os compoñentes 

desta competencia clave mediante a propia aprendizaxe e práctica de todas as destrezas 

lingüísticas dado que o alumnado ten que interactuar entre si e crear textos orais e escritos en 

diferentes soportes. A interculturalidade dos grupos favorece a consecución do compoñente 

socio-cultural. 

  

 Competencia dixital CD. 

O traballo en liña cos diferentes membros europeos mediante as diferentes canles ofrecidas 

dentro do TwinSpace (reunións virtuais en Adobe connect, participación en foros, 



Twinboard), o uso de TIC de modo seguro e o tratamento crítico da información contribúen ó 

fomento da cidadanía dixital. 

  

 Aprender a aprender CPAA. 

A adquisición de coñecementos durante o proceso de documentación para coñecer os 

diferentes tipos de vivendas, así como as partes que as compoñen e as súas correspondentes 

etapas históricas favorece o desenvolvemento do proceso de aprendizaxe, aplicando e 

mellorando os coñecementos lingüísticos e léxicos, así como os conceptos, habilidades 

técnicas e artísticas. 

  

 Competencias sociais e cívicas CSC. 

A creación de equipos internacionais compartindo valores e diferentes identidades culturais 

xunto co estudo da sociedade en diferentes etapas da historia contribúen á consecución das 

competencias sociais e cívicas comprendendo e analizando de maneira crítica os códigos de 

conduta e os usos xeralmente aceptados nas distintas sociedades, así como comprender as 

súas dimensións intercultural e socioeconómica.  

  

 Sentido da iniciativa e espírito emprendedor SIE. 

O traballo en grupo implica de por si desenvolver a capacidade de análise; capacidades de 

planificación, organización, xestión e toma de decisións; capacidade de adaptación ó cambio 

e resolución de problemas; comunicación, presentación, representación e negociación 

efectivas; habilidade para traballar, tanto individualmente como dentro dun equipo; 

participación, capacidade de liderado e delegación; pensamento crítico e sentido da 

responsabilidade; autoconfianza, avaliación e auto-avaliación. 

  

 Conciencia e expresións culturais CEC. 

A propia multiculturalidade dos equipos de traballo do proxecto implica coñecer, 

comprender, apreciar e valorar con espírito crítico, cunha actitude aberta e respectuosa, as 

diferentes manifestacións culturais e artísticas. 

O estudo das diferentes etapas históricas permite acceder ás distintas manifestacións sobre a 

herdanza cultural, así como valorar a mesma. 

8- INTEGRACIÓN CURRICULAR 

Proxecto multidisciplinar no que se pode integrar a través das súas actividades o currículo de 

varias materias.  

9- COLABORACIÓN ENTRE CENTROS 

 Proceso de documentación. 

 Creación colaborativa de materiais. 



 Avaliación e coavaliación entre centros e equipos. 

 Valoración por parte das familias. 

 Difusión entre centros e na contorna. 

10- USO AXEITADO E EDUCATIVO DAS TIC 

 Uso responsable e seguro das ferramentas TIC. 

 As TIC como apoio ás persoas con necesidades especiais. 

 Uso de dispositivos móbiles como ferramenta de traballo. 

 Discriminación e uso responsable da información na rede. Aprender a documentarse 

contrastando diferentes fontes de información.  

 Xestión da privacidade na rede. 

 Manexo efectivo das ferramentas dixitais. 

11- RESULTADOS TANXIBLES 

11.1- Produtos Finais Posibles:  

 Libro dixital. 

 Vídeo explicativo 

 Museo virtual 

 Maquetas  

 Carteis explicativos 

11.2- Avaliación: 

Rúbricas de avaliación e cuestionario:  

 Alumnado: 

 Autoavaliación 

 Coavaliación 

 

 Profesorado: 

 Avaliación ó alumnado 

 Valoración e análise de resultados 

 Familias 

11.3- Difusión: 

  Presentación ó resto da comunidade educativa de cada socio participante. 

 Carteis en panel dos centros adicados a proxectos eTwinning. 

 Códigos QR polas paredes dos centros e da contorna. 

 Páxina institucional web dos centros e redes sociais. 

 Medios de comunicación. 

 

 

 



 


