
Sesión práctica sobre eTwinning Live e TwinSpace 

 
eTwinning Live 1 

1. Acceder a www.etwinning.net 

2. Preinscribirse. Atopar o email de confirmación e continuar a inscrición. 

3. Acceder ao eTwinning Live (https://live.etwinning.net/).  

4. Editar o perfil (foto, descrición, etc). 

5. Procurar socios: atopa os compañeiros do IES. 

6. Enviarlles un correo interno / Responder aos correos. 

7. Convidalos a formar parte dos teus contactos / Aceptar os convites. 

8. Unirse ao proxecto da Embaixada eTwinning Galiza-Portugal 

(twinspace.etwinning.net/910) 

 
eTwinning Live 2  

1. Procurar de socios: atopa profes doutros países 

○ para participar en proxectos eTwinning 

○ para realizar intercambio de alumnos en prácticas 

○ para pedirlles axuda na procura de empresas (intermediarios) 

2. Enviarlles un correo antes de convidalos a formar parte dos teus contactos. 

3. Procurar socios no foro. Procurar fíos, publicar as túas ideas e/ou responder posts. 

 
TwinSpace 1  

1. Acceder ao TwinSpace do proxecto (twinspace.etwinning.net/910) 

2. Subir un vídeo, imaxe ou documento á sección de materiais.  

3. Crear unha páxina e publicar o documento subido no punto anterior. 

4. Incrusta unha ferramenta externa na páxina: Padlet, Slideshare, Voicethread, etc. 

Recorda que só se poden incrustar recursos que admitan o protocolo https://. 
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TwinSpace 2  

1. Crear contas para o alumnado. Probar a abrir sesión noutro navegador coa nova 

conta. 

2. Editar o perfil (foto, descrición, etc). 

3. Enviar un correo interno a un compañeiro/a. Responder ao correo interno. 

4. Crear un foro, crear fíos de conversa e interactuar con comentarios. 

5. Crear unha entrada no diario de proxecto. 

 
Actividade 1 

Imos realizar unha actividade de investigación sobre peixes. 

● Consiste en crear unha páxina para cada peixe coa descrición do animal, imaxes, 

vídeos e unha ligazón a información externa, como Galipedia. 

● Ademais, hai que crear unha páxina índice con ligazóns ao resto de páxinas. 

● Modelo: http://tinyurl.com/et-peixes 

● Hai tempo? Interactuar no foro. 

 
Recursos externos 

twinspace.etwinning.net/910 
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