
 

 

 
 

 
 
 

e-Twinning 
 
eTwinning és la comunitat més extensa de centres educatius d’Europa. Va néixer el 2005 com 
iniciativa del Programa d'Aprenentatge eLearning de la Comissió Europea. 
El Servei Central de suport està dirigit per European Schoolnet, una associació internacional de 
Ministeris Europeus d'Educació que promouen l'educació en els centres educatius, a nivell del 
professorat i l’alumnat de tota Europa. 
 
Actualment compta amb l’espai e-Twinning Live on el professorat pot trobar companys/es o 
centres educatius, connectar i seguir les seves activitats o proposar les pròpies. Es pot accedir 
a totes les activitats creades per eTwinners.  
 

 

 
 

A QUI VA ADREÇAT 

Centres públics i concertats 

 
   ETAPA 

Infantil, Primària, ESO, Batxillerat. 
Cicles Formatius i Formació d’adults 

 
   DURADA 

Variable 

 
 

CONTEXT 
 
e-Twinning es fa realitat i es desenvolupa en el TwinSpace. És una plataforma segura, només 
pel professorat que participa en un projecte. És possible convidar estudiants per a que es 
coneguin i cooperin amb els companys i companyes dels centres participants. 
 
eTwinning i el seu espai TwinSpace és un punt de trobada i un lloc comú de treball. Està traduït 
a vint-i-cinc idiomes i proporciona eines en línia per a què els docents trobin socis, endeguin 
projectes, comparteixin idees, intercanviïn pràctiques interessants i comencin a treballar junts, 
servint-se de diferents eines personalitzades disponibles a la plataforma eTwinning. Dóna 
suport  als centres oferint-los les eines i els serveis necessaris que facilitin la seva associació 
per desenvolupar un projecte en comú. 
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Ofereix una plataforma als equips educatius europeus (professors, directors, bibliotecaris, etc.)  
per comunicar-se, col·laborar, desenvolupar projectes o el que és el mateix, sentir-se i formar 
part de la comunitat educativa més àmplia d'Europa. 
 
 
OBJECTIUS 
 
eTwinning ofereix l’oportunitat de desenvolupament en l‘àmbit europeu i en l’àmbit tecnològic. 
Els objectius generals són desenvolupar de manera col·laborativa projectes educatius a través 
d’una plataforma virtual. A més, es reconeix la tasca realitzada mitjançant segells de centre 
eTwinning,  segell  de qualitat europeu,  premis a projectes eTwinning o reconeixements 
individuals de professors participants.  
 
Els objectius, descrits a continuació, donen dret a obtenir  els segells del programa: 
 

1. Innovació pedagògica: plantejar preguntes que afavoreixen la investigació i l’anàlisi de 

l’alumnat, promoure el treball en equip. 

2. Integració curricular: treballar en el projecte escollit  basat en el currículum i la 

programació. 

3. Comunicació entre els centres participants: Desenvolupar processos de comunicació i 

intercanvi d’informació en el projecte escollit. 

4. Col·laboració entre els centres participants: Col·laborar entre els socis. Tots els 

integrants  són membres d’equips, coautors i  cocreadors. Cada classe necessita la 

contribució de la classe associada per completar l’activitat. 

5. Ús de la tecnologia: Valorar l'ús  de la tecnologia. Els docents i els alumnes han de fer  

ús de la tecnologia per implementar el projecte. 

6. Resultats, impacte i documentació: Confegir recull de productes finals i explicitat 

l’impacte en les competències d’alumnat i professorat. 

 
A QUI VA ADREÇAT 
 
Es dirigeix a la comunitat de docents d’Europa. Els destinataris del programa són els centres 
educatius de que imparteixen ensenyaments d’educació primària, secundària, batxillerat o 
formació de persones adultes, de titularitat del Departament d’Educació, municipal o privada en 
règim de concert o sense. 

 
DURADA 
 
Variable, segons el projecte . 
 

 
DESCRIPCIÓ 
 
La formació va dirigida a professors de primària, secundària, cicles formatius i batxillerat que 
vulguin començar / aprofundir un projecte eTwinning  mitjançant el Twinspace cerant socis, 
registrant/ aprofundint un projecte creant un projecte eTwinning.  
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La tasca del projecte eTwinning es pot presentar a convocatòries, en els terminis que cada any 
ofereix la plataforma a tots els participants per: 

- Segell de centre e-Twinning i/o 
- Segell de qualitat europeu al centre i/o 
- Premis a porjectes e-Twinning i/o 
- Reconeixements individuals als professors participants i/o 

 
A banda de la formació que s’ofereix des del Departament d’Educació, mitjançant activitats 
online i “webinar”, eTwinning us proposa diferents possibilitats per a formar-vos, tant en l’ús de 
la plataforma com en altres aspectes relacionats amb el desenvolupament professional del 
professorat. Per aquest motiu, no és necessari realitzar la formació encara que és molt 
recomanable perquè s’aprèn a optimitzar recursos, a fer difusió del propi projecte dins l’espai e-
Twinning.  
La formació es realitza el 1er. i 2n. Trimestre de cada curs escolar i en qualsevol moment es 
compta amb assessorament- veure apartat contacte-. 
 
Podeu trobar tota la informació a la pàgina e-Twinning en aquest ENLLAÇ 
 

 
QUÈ SE N’ESPERA 
 
S’espera que, en finalitzar, e hagi contribuït a: 
 

● Incrementar la capacitat i la rellevància de l’aprenentatge en l’educació i la formació.  
● Proveir i assessorar competències clau: competències bàsiques, competències 

transversals, emprenedoria, llengües, coneixement digital, etc.  
● Promocionar el desenvolupament educatiu innovador (aprenentatge col·laboratiu, 

pensament crític, etc.).  
● Fomentar el desenvolupament professional del personal del món educatiu.  
● Fomentar l’equitat i la inclusió en l’educació i la formació, amb la finalitat de fer possible 

un aprenentatge de qualitat per a tothom i evitar l’abandonament escolar .  
 
 

CONTACTE 
 
Marta Mateo 
mmateo.ceb@gencat.cat 
Àrea d’Innovació, programes i formació 
Consorci d’Educació de Barcelona 
 
 
eTwinning ENLLAÇ 
 

 

https://www.etwinning.net/es/pub/community.htm
mailto:mmateo.ceb@gencat.cat
https://www.etwinning.net/es/pub/index.htm

