
eTwinning e Erasmus+



Perfil do profesorado

Profesorado de calquera 
materia

Educación Infantil 
Educación Primaria 
Educación Secundaria

➢ Saber idiomas non é unha condición
indispensable.

➢ Atópanse moitos centros europeos
que realizan proxectos en español.

➢ Aínda que convén estar familiarizado
coas TIC, un proxecto eTwinning
sempre nos fará aprender algunha
nova.



Iniciar un proxecto

➢ Un proxecto eTwinning iníciase coa participación mínima
de dous profesores de nacionalidade distinta.

➢ Unha vez aprobado o proxecto, pódense engadir máis
profesores de calquera nacionalidade.

➢ Pódese comezar en calquera momento e os socios deciden
a súa duración.

➢ O tema será calquera acordado polo profesorado
participante.



● Breve descrición

● Materias

● Linguas

● Idade alumnado

● Obxectivos

● Proceso de traballo

● Resultados esperados

Solicitude de proxecto



● Innovación pedagóxica e creatividade

● Integración no plan de estudios

● Comunicación e interacción entre centros socios
● Colaboración entre centros escolares asociados

● Uso da tecnoloxía

● Resultados, impacto e documentación

Criterios de calidade eTwinning

http://etwinning.es/criterios-de-evaluacion-de-sellos-de-calidad-nacional-etwinning/?lang=es


Vantaxes de usar eTwinning en  
Erasmus+

Consultar entrada do Servizo Nacional eTwinning

Antes de 
solicitar o 
Erasmus

Durante o 
desenvolvemento 

do  Erasmus

Unha vez 
rematado o  

Erasmus

http://etwinning.es/etwinning-y-erasmus-ka2-en-natural-simbiosis/?lang=es


Antes de solicitar o Erasmus+

➢ Buscador de socios de eTwinning.

➢ Mellora do Plan de desenvolvemento europeo por parte do centro que usa 

eTwinning.

➢ Valoración moi positiva do feito de usar eTwinning  na avaliación da solicitude do 

proxecto Erasmus+.

➢ Posibilidade de utilizar as ferramentas de comunicación e traballo da plataforma 

eTwinning para a elaboración da solicitude de proxecto por parte dos socios.

➢ Mellora da calidade do impacto previsto para o  proxecto.



Durante o desenvolvemento do Erasmus+

➢ Uso do Twinspace para o traballo colaborativo.

➢ Traballo antes, durante e despois das movilidades.

➢ Uso de ferramentas colaborativas: correo , perfil, chat, foro, videoconferencia, 

diario de proxecto.

➢ Facilita o seguimento das actividades.

➢ Proporciona asesoramento (tarxetas de proxecto).

➢ Mellora a difusión do proxecto durante o seu desenvolvemento.

➢ Facilita a elaboración do informe intermedio.



Unha vez rematado o Erasmus+

➢ Favorece a difusión e diseminación do proxecto.

➢ Aumenta o impacto a todos os niveis.

➢ Garantiza a sostenibilidade do proxecto.

➢ Facilita a elaboración do informe final.

➢ Mellora da calidade do impacto previsto para o  proxecto.

➢ Opción a recoñecementos: Selos de Calidade Nacional e Europeo, Premio Nacional 

eTwinning, Premio Europeo eTwinning.



Erasmus+ eTwinning

http://www.sepie.es/

● Financiación

● Con prazos determinados segundo 
convocatoria anual

● Solicitude por parte do centro

● Movilidades de profesorado e 
alumnado

● Informes obrigatorios

https://www.etwinning.net

● Sen financiación

● Sen prazos determinados

● Solicitude por parte do profesor/a

● Non inclúe movilidades

● Memorias voluntarias para solicitar 
certificación de formación e Selos de 
calidade

http://www.sepie.es/
https://www.etwinning.net


Embaixada galega e-Twinning

❏ Se no teu centro hai varios docentes 

interesados, creade un grupo de traballo ou 

seminario para terdes certificación e 

docencia.

❏ Podedes contactar para asesoramento cos 

embaixadores galegos:  

embaixada.etwinning@gmail.com

http://embaixadaetwinning.blogspot.com.es/

http://www.edu.xunta.es/web/cafi/153/155/221
http://www.edu.xunta.es/web/cafi/153/155/689
mailto:embaixada.etwinning@gmail.com
http://embaixadaetwinning.blogspot.com.es/


eTwinning no IES de Poio

➢ Inicio no curso 2009-2010

➢ 37 proxectos

➢ Asociación estratéxica KA2 
Erasmus+ e eTwinning nos 
cursos 2014-2015 e 2015-2016

➢ 19 Selos de Calidade Nacionais

➢ 19 Selos de Calidade Europeos

➢ Premio Europeo eTwinning ao 
mellor proxecto en lingua 
española no ano 2011

➢ Premio Nacional eTwinning no 
ano 2012

➢ Premio Nacional eTwinning no 
ano 2014
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Formación continua. Equipos directivos

M. Carmen Fernández Vázquez       mfvazquez@edu.xunta.es


