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ASSISTENTS TELEMÀTICS 

 

▪ Pablo N. 
▪ Remei Q. 
▪ Mercè R. 
▪ Judith B. 
▪ Adolfo G 
▪ Gisela Ch. 

 

      NO HI ASSISTEIXEN 

- Ivan F. (classe FP) 
- Pilar P. (reunió PAU) 

 
 

 

ORDRE DEL DIA 

 

1. Benvinguda als nous participants 
2. Explicació de la plataforma E-Twinning i del projecte « CREANDO ESPACIOS EDUCATIVOS». 

   3. Mostrar com està disenyat el projecte, els diferents apartats i com enllaçar amb la WEB   SITES. 
  4. Comentar les diferents feines fetes i les que queden per fer. 
  5. Precs i preguntes 

 

 
 

RESUM 

 
1.  Es dona la benvinguda a Pablo, Gisela i Judith a l’equip de treball E-Twnning i a la resta de participants que 

ja vam treballar plegats en altres edicions. 

 
2.  Mercè comparteix pantalla i explica com funciona la plataforma Europea e-twinning, els diferents projectes i 

de diferent durada i la possibilitat de fer formació aquells que estiguin interessats. 
 

3. També es mostra el projecte que treballarem aquest any : CREANDO ESPACIOS EDUCATIVOS. Es fa un 

recorregut pels diferents apartats: centres col·laboradors, pàgina inici, pages, forum... i s’expliquen els diferents 
grups «racons» on ja estem treballant : 

 Ivan-multiculturalitat / Mercè-gastronomia/ Pilar-art /Remei-lletres /Adolfo-oci, i es proposa poder treballar als 
que encara no tenen participants del nostre institut: teatre, medi ambient i toponímia. També es parla dels 

col.laboradors que treballan en el projecte de manera puntual i voluntària : Cristina i Elena P a medi ambient, 
Arantxa i Maica a art. 
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4. S’explica tot el que ja s’ha fet fins ara al projecte «CREANDO ESPACIOS EDUCATIVOS» com el vídeo de 

presentació, la inscripció dels alumnes, la presentació online d’alumnes i professors, el mural e-twinning de 

porxo, treballs en alguns dels espais en els que ja s’està participant etc. 
Es fa saber que falta per fer : 

-Escollir espai de treball als nous participants quan puguin entrar al projecte, dir amb quin curs i quants 

alumnes participaran. 
 -Fer pòster Canva per la Netiquette. 

 

INTERVENCIONS: 
 

- Judith : planteja que com no té alumnes propis potser seria millor canviar de grup de treball. 
 
_Gisela: pregunta amb quin grup podria treballar . 

 
-Pablo : demanar entrar al grup de teatre per veure que s’està treballant. 

 
-Adolfo: Fa arribar el missatge de com equip treballarem en equip i ens ajudarem en tot el que calgui. 

 
ACORDS: 

 

-Esperarem a que puguin entrar a la plataforma els professors nous per escollir el grup de treball. 
-Mercè farà el POSTER per la netiquette. 
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