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 Descripció La wiki Els Pins està organitzada de forma senzilla i permet l’ accès al professorat de totes dues escoles.  
 En la seva pàgina principal presenta la nostra escola i el projecte Comenius Regio, tenint en compte els seus tres 
eixos: CLIL, Intercultural understanding i Pupil’s voice. I després, a la resta de pàgines, es fa referència a altres 
activitats i/o projectes que es duen també a terme a l’escola, com ara el projecte multilateral Comenius “Let’s be eco-
friendly”.  
També inclou una pàgina de recursos per a l’ensenyament de l’espanyol com a llengua estrangera pensada per ajudar 
al professorat anglès a trobar recursos online.   

 Temporalització La wiki es va crear al setembre de 2010 després d’haver rebut una breu formació en wikis per part del Consorci de 
Barcelona. El projecte Comenius Regio entrava en el seu segon any de vida i, així com s’havia decidit a la  
trobada de Birmingham al mes de juliol, es va crear una wiki per poder donarnos a conèixer i intercanviar i mostrar tot 
el treball que l’escola realitzava en relació a aquest projecte.  Els continguts de la wiki s’actualitzaven a mesura  que 
s’avançava en el calendari d’activitats programades amb l’escola anglesa per tal de poder mostrar el que havien fet els 
nostres alumnes. D’aquesta manera cada mes s’afegien continguts relacionats amb el projecte Comenius Regio i l’àrea 
de Llengües estrangeres.   

 Objectius L’escola Els Pins participa en un projecte Comenius Regio amb un altra escola de Barcelona i escoles de Birmingham 
(Regne Unit),  juntament amb les respectives autoritats educatives de totes dues ciutats i les universitats de Formació 
del Professorat (UB i Newman College).   
Aquest projecte, que es va iniciar al setembre del  2009 i té una durada de 2 anys, té com a objectius els següents:   
- Produir continguts en la web i compartir-los.  
- Facilitar les connexions socials i l’ intercanvi d’informació.  
- Promoure l’aprenentatge col·laboratiu on el coneixement es construeix  
entre tots els participants.   
- Presentar treballs produïts per l’alumnat sobre el tema proposat.   
- Promoure l’ ús de la llengua anglesa. 

 Equipament i Recursos Per tal de poder crear i editar la wiki es necessària la connexió a Internet i l’accés a tota una sèrie de programes  
informàtics que faciliten l’ elaboració de materials diversos (presentacions de diapositives o fotografies, visualització de  
documents, edició de vídeos i enregistraments de veu, etc).  Per la filmació dels vídeos presents a la nostra wiki hem 
necessitat d’una càmera de vídeo i d’una càmera fotogràfica. També és important que la persona responsable de la 
wiki tingui una formació mínima en la creació de wikis, és per això que la mestra encarregada va fer al  
llarg del 1r i 2n trimestre el curs de 20 hores “Les TAC com a recurs d’aprenentatge de les Llengües estrangeres: 
anglès”.  

Links als treballs A la següent adreça trobareu la wiki de l'Escola Els Pins:  
http://elspins.wikispaces.com/ 
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