
ETWINNING NO TEU CURRÍCULO 

 

1- PROXECTO  

Laboratorio de gastro-S.O.S.tenibilidade  

 

2- EDUCACIÓN SECUNDARIA  

Adaptable a calquera etapa 

 

3- TEMPORALIZACIÓN 

Un curso académico. 

 

4- DESCRICIÓN DO PROXECTO 

Elaboración dun receitario popular e tradicional con receitas sostibles. 

Realizarase un estudo da gastronomía local das cidades/países dos participantes para rescatar 

receitas tradicionais preparadas con ingredientes de proximidade e km 0. Porase en valor a 

cociña tradicional fronte á globalización e os seus efectos nas nosas cociñas e  buscaranse 

técnicas de cocción sostibles. Trátase dun proxecto colaborativo e multidisciplinar, baixo o 

paraugas da aprendizaxe servizo e os proxectos STEAM 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: Lista de ingredientes 

Tempo estimado: 6 sesións 

Antes de comezar explicámoslle 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 nos tres ingredientes básicos da sostenibilidade por equipos (social, ecolóxico 

e económico) e reflexionamos sobre o impacto que ten no medio ambiente o que 
comemos, a procedencia dos alimentos… 

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



Tarefa final: Compartimos e debatemos co resto de grupos a información recollida nunha 
reunión en liña. Débense establecer acordos para reducir o impacto medioambiental e 
reflectilos no documento de principios sostibles que se aplicará no noso proxecto. 

 

Parte II: Que comemos esta tempada? 

Tempo estimado: 6 sesións 

 cada equipo transnacional elabora un cuestionario dirixido ós comerciantes locais 
para recoller información sobre os produtos de tempada dos mercados locais. 

 visitamos os mercados locais para coñecer os produtos de tempada, ver prezos, 
entrevistar os comerciantes… 

 cada equipo transnacional elabora unha presentación coas froitas e hortalizas de cada 
tempada nun muro dixital colaborativo e comenta a presentación dos demais. 

 nos grupos transnacionais analizamos e calculamos o impacto ambiental e económico 
segundo a procedencia dos produtos: prezos segundo a tempada e segundo 
procedencia (km 0 vs importación) 

Tarefa final: presentamos os nosos resultados ante o resto de grupos a través dunha reunión 
en liña. Invitamos a comerciantes e a empresarios locais da restauración co fin de 
presentarlles o noso proxecto e concienciar da importancia dunha cociña sostible que 
englobe os tres aspectos básicos da sostenibilidade. Ó rematar, recóllense as primeiras 
impresións de comerciantes e restauradores mediante unha enquisa virtual que realizamos 
previamente á reunión. 

 

Parte III: ¡Oído cociña!  

Tempo estimado: 12 sesións 

Nesta parte do proxecto pasamos á acción, os nosos alumnos convírtense en investigadores 
gastronómicos e cociñeiros. 

 Videoconferencia cos nosos maiores: o alumnado entrevístase cos seus familiares 
(avós, pais…) e recollemos receitas tradicionais elaboradas con produtos de tempada 
e de proximidade. 

 Compartimos as receitas recollidas nun muro dixital conxunto con todos os países 
socios (primavera, verán, outono, inverno).  

 Votamos unha receita por estación recollendo 4 receitas de cada país. 
 En equipos transnacionais, realizamos un estudo sobre técnicas de cocción sostibles, 

alternativas, menos contaminantes… (a tecnoloxía aplicada á cociña). 
 Cada país interpreta receitas doutro país socio e elabora un video co proceso, 

invitando as familias a participar. 



 Creamos o sector “Recanto do Chef” onde invitamos os cociñeiros dos locais de 
restauración local para que engadan consellos culinarios. 

 Nunha reunión en vivo os alumnos elixen unha ou varias receitas e crean un poema 
colaborativo en directo. 

 Nos equipos elaboramos e maquetamos de forma artístico-creativa un receitario 
compartido a modo de libro dixital onde incluímos toda a información recollida. 

 Elaboramos carteis dixitais, creativos e artísticos do proxecto para expoñer nos 
centros e promocionar o noso traballo. 

 

DIFUSIÓN: 

 
  Ofrecemos a comerciantes locais e restauradores o libro dixital mediante un código 

QR que poidan ter á vista nos seus comercios xunto con posters do proxecto para 
concienciar os clientes sobre a importancia de reducir o impacto medioambiental nas 
nosas cociñas. 

 Convertimos a aula en cociña e elaboramos nos nosos respectivos centros un taller de 
cociña onde elaborar as receitas máis sinxelas con produtos dos comercios locais e 
seguindo consellos dos chefs. 

 Ofrecemos unha xornada-degustación gastronómica á comunidade educativa para 
dar a coñecer o noso proxecto e os resultados obtidos. Invitamos os chefs locais a 
participar nela. Recóllense as súas impresións nun vídeo do acto. 
 

5- INNOVACIÓN E CREATIVIDADE PEDAGÓXICAS 

O propio alumnado sería quen realice a gran maioría das tarefas co obxectivo de adquirir os 

coñecementos ó mesmo tempo que traballan neles: 

Suxerencias de ferramentas dixitais 

 Flipped Classroom: Os propios alumnos, tras as súas sesións de investigación son os 

encargados de formar os seus compañeiros. 

 Foros en TwinSpace:  Os diferentes equipos poden intercambiar as súas ideas. 

 Reunións en liña: Os membros dos equipos poden traballar conxuntamente nelas para 

avanzar nas súas tarefas. 

 TwinBoard / Padlet ou similar: Muros dixitais onde plasmar a información recabada 

 Genially / Canva / Prezzi ou similar: Presentación de información. 

 Kahoot ou similar: Avaliación dos coñecementos adquiridos tras as explicacións dos 

diferentes equipos. 

 Calaméo ou similar: Libro dixital 

 

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 ó mesmo 

tempo que se ofrece un servizo á comunidade para concienciar sobre a importancia 

dun consumo máis sostible. 

Obxectivos 

 Aprender os principios de la sostenibilidade e aplicalos ó noso día a día. 

 Coñecer outras culturas mediante o intercambio cultural da gastronomía típica de 

cada lugar. 

 Fomentar a creatividade. 

 Aprender da nosa contorna. 

 Fomentar a colaboración. 

 Desenvolver habilidades artísticas. 

 Valorar o noso patrimonio gastronómico e herdanza cultural. 

 

7. COMPETENCIAS CLAVE 

 Comunicación lingüística CCL. 

 Competencia dixital CD. 

 Aprender a aprender CPAA. 

 Competencias sociais e cívicas CSC. 

 Sentido da iniciativa e espírito emprendedor SIE. 

 Conciencia e expresións culturais CEC. 

 Competencia Matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía CMCT 

8- INTEGRACIÓN CURRICULAR 

Proxecto multidisciplinar que integra aspectos curriculares as materias de ciencias naturais, 

matemáticas, tecnoloxía, arte, linguas, informática.  

9- COLABORACIÓN ENTRE CENTROS 

 Estudo e presentación dos principios de sostenibilidade 

 Creación conxunta do documento de principios sostibles do proxecto 

 Investigación colaborativa sobre a pegada ambiental dos produtos que consumimos 

 Creación colaborativa de produtos finais 

 Avaliación entre centros 

 Difusión entre centros. 

 

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:  

 Decálogo de principios sostibles do proxecto 

 Muros dixitais sobre produtos de tempada 

 Libro dixital multicultural de receitas tradicionais 

 Material promocional do proxecto: códigos QR, carteis, infografía…  

 11.2- Avaliación: 

Rúbricas de avaliación:  

 Autoavaliación 

 Coavaliación 

 Avaliación do profesorado 

 

 


