
ETWINNING AL TEU CURRÍCULUM 

 

1 - PROJECTE  

Laboratori de gastro-S.O.S.tenibilitat  

 

2- EDUCACIÓ SECUNDÀRIA  

Adaptable a qualsevol etapa 

 

3 - TEMPORALITZACIÓ 

Un curs acadèmic. 

 

4- DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

Elaboració d’un receptari popular i tradicional amb receptes sostenibles. 

Es durà a terme un estudi de la gastronomia local de les ciutats/països dels participants per 

rescatar receptes tradicionals preparades amb ingredients de proximitat i km 0. Es posarà en 

valor la cuina tradicional davant de la globalització i els seus efectes en les nostres cuines i es 

buscaran tècniques de cocció sostenibles. Es tracta d’un projecte col·laboratiu i 

multidisciplinari, sota el paraigua de l’aprenentatge servei i els projectes STEAM, en el qual es 

podran integrar aspectes curriculars de diverses assignatures tot fomentant un ús 

responsable i educatiu de les TIC, així com el desenvolupament de les competències clau. 

Procés de treball  

Part I: Llista d’ingredients 

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 en els tres ingredients bàsics de la sostenibilitat per equips (social, ecològic i 

econòmic) i reflexionem sobre l’impacte que té en el medi ambient el que mengem, la 
procedència dels aliments… 

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



Tasca final: compartim i debatem amb la resta de grups la informació recollida en una reunió 
en línia. Cal establir acords per reduir l’impacte mediambiental i reflectir-los en el document 
de principis sostenibles que s’aplicarà en el nostre projecte. 

 

Part II: Què mengem aquesta temporada? 

Temps estimat: 6 sessions 

 cada equip transnacional elabora un qüestionari dirigit als comerciants locals per 
recollir informació sobre els productes de temporada dels mercats locals 

 visitem els mercats locals per conèixer els productes de temporada, veure preus, 
entrevistar els comerciants… 

 cada equip transnacional elabora una presentació amb les fruites i hortalisses de cada 
temporada en un mur digital col·laboratiu i comenta la presentació dels altres 

 en els grups transnacionals analitzem i calculem l’impacte ambiental i econòmic 
segons la procedència dels productes: preus segons la temporada i segons 
procedència (km 0 vs. importació) 

Tasca final: presentem els nostres resultats davant la resta de grups a través d’una reunió en 
línia. Convidem comerciants i empresaris locals de la restauració amb la finalitat de presentar-
los el nostre projecte i conscienciar de la importància d’una cuina sostenible que englobi els 
tres aspectes bàsics de la sostenibilitat. En finalitzar, es recullen les primeres impressions de 
comerciants i restauradors mitjançant una enquesta virtual que hem dut a terme prèviament 
a la reunió. 

 

Part III: En marxa, cuina!  

Temps estimat: 12 sessions 

En aquesta part del projecte passem a l’acció, els nostres alumnes es converteixen en 
investigadors gastronòmics i cuiners. 

 videoconferència amb els nostres adults: l’alumnat s’entrevista amb els seus familiars 
(avis, pares…) i recollim receptes tradicionals elaborades amb productes de 
temporada i de proximitat 

 compartim les receptes recollides en un mur digital conjunt amb tots els països socis 
(primavera, estiu, tardor, hivern)  

 votem una recepta per estació recollint quatre receptes de cada país 
 en equips transnacionals, fem un estudi sobre tècniques de cocció sostenibles, 

alternatives menys contaminants (la tecnologia aplicada a la cuina)... 
 cada país interpreta receptes d’un altre país soci i elabora un vídeo amb el procés, en 

el qual convida les famílies a participar 



 creem el sector Racó del Xef, on convidem els cuiners dels establiments de restauració 
local perquè hi afegeixin consells culinaris 

 en una reunió en viu els alumnes trien una o diverses receptes i creen un poema 
col·laboratiu en directe 

 en els equips elaborem i maquetem de forma artisticocreativa un receptari compartit 
a manera de llibre digital on incloem tota la informació recollida 

 elaborem cartells digitals, creatius i artístics del projecte per exposar-los als centres i 
promocionar el nostre treball 

 

DIFUSIÓ: 

 
  oferim a comerciants locals i restauradors el llibre digital mitjançant un codi QR que 

puguin tenir a la vista als seus comerços juntament amb pòsters del projecte per 
conscienciar els clients sobre la importància de reduir l’impacte mediambiental en les 
nostres cuines 

 convertim l’aula en cuina i elaborem als nostres respectius centres un taller de cuina 
on elaborar les receptes més senzilles amb productes dels comerços locals i seguint 
consells dels xefs 

 Oferim una jornada-degustació gastronòmica a la comunitat educativa per donar a 
conèixer el nostre projecte i els resultats obtinguts. Convidem els xefs locals a 
participar-hi. Se’n recullen les impressions en un vídeo de l’acte 
 

5- INNOVACIÓ I CREATIVITAT PEDAGÒGIQUES 

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

mateix temps que hi treballa. 

Suggeriments d’eines digitals: 

 Flipped classroom: el mateix alumnat, després de les seves sessions de recerca, és 

l’encarregat de formar els companys. 

 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. 

 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 o similar: llibre 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 al mateix temps que s’ofereix un servei a la comunitat per conscienciar 

sobre la importància d’un consum més sostenible. 

Objectius 

 Aprendre els principis de la sostenibilitat i aplicar-los al nostre dia a dia. 

 Conèixer altres cultures mitjançant l’intercanvi cultural de la gastronomia típica de 

cada lloc. 

 Fomentar la creativitat. 

 Aprendre del nostre entorn. 

 Fomentar la col·laboració. 

 Desenvolupar habilitats artístiques. 

 Valorar el nostre patrimoni gastronòmic i herència cultural. 

 

7. COMPETÈNCIES CLAU 

 Comunicació lingüística (CCL). 

 Competència digital (CD). 

 Aprendre a aprendre (CPAA). 

 Competències socials i cíviques (CSC). 

 Sentit de la iniciativa i esperit emprenedor (SIE). 

 Consciència i expressions culturals (CEC). 

 Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia (CMCT). 

8- INTEGRACIÓ CURRICULAR 

Projecte multidisciplinari que integra aspectes curriculars de les matèries de ciències naturals, 

matemàtiques, tecnologia, art, llengües, informàtica.  

9- COL·LABORACIÓ ENTRE CENTRES 

 Estudi i presentació dels principis de sostenibilitat. 

 Creació conjunta del document de principis sostenible del projecte. 

 Recerca col·laborativa sobre la petjada ambiental dels productes que consumim. 

 Creació col·laborativa de productes finals. 

 Avaluació entre centres. 

 Difusió entre centres. 

 

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.  

 Decàleg de principis sostenibles del projecte 

 Murs digitals sobre productes de temporada 

 Llibre digital multicultural de receptes tradicionals 

 Material promocional del projecte: codis QR, cartells, infografia…  

 11.2- Avaluació. 

Rúbriques d’avaluació:  

 Autoavaluació 

 Coavaluació 

 Avaluació del professorat 

 

 


