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Judith B.
Gisela Ch.
Dina El B. (substituta Mercè R)
Adolfo G
Susana N
Remei Q.
Pilar Parra
Sandra S (substituta Pablo N)

NO HI ASSISTEIXEN
- Ivan F. (classe FP)

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 dissenyat 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 la Dina i la Sandra a l’equip de treball e-Twnning.
2. S’explica el funcionament de la plataforma.
3. Es comparteix pantalla i explica com funciona el projecte que treballarem aquest curs 2021-22 : CREANDO
ESPACIOS EDUCATIVOS. Es fa un recorregut per les pàgines i els diferents apartats, que ja estan bastant
avançats.
4. “Los espacios” són els següents, amb les activitats realitzades:
•

Ivan Espacio “multiculturalidad” faran un recorregut de monuments importants de Rubí, per ensenyar la
ciutat als altres centres. Grup 3r A.

•

Remei Espacio “Letras”, s’ha fet Haikus i un llibre digital amb l’alumnat de 4t C.

•

Adolfo “Espacio Ocio y relajación,” amb jocs de pati, han gravat un vídeo. Grup 3r B.

•

Gisela Ch i Judith Batlle “Espacio medio ambiente.”Han realitzat un vídeo explicatiu sobre el projecte

Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
REG_Acta Equip de Treball
INS JV Foix
“Caixes niu.” amb la participació del grup 2n A.
•

Susana N participarà en el “Espacio toponímia,” amb un treball fet amb el Celler de Rubí. Amb 2n D.

•

Pilar Espacio “Arte en todas sus formas”, han fet vídeos, murals i una videoconferència grupal amb
l’institut Xixona, referents a la Biofilia (natura a l’aula), amb els grups 1r A i D. Ara estan introduint una
activitat de còdecs Qr, sobre la natura amb la participació del grup 1r B.

•

Dina continuarà amb el “Espacio cocina i gastronomía” on l’alumnat ha explicat els plats típics de la regió.
Grup 2n A.

•

La Sandra continuarà amb la Pilar fent el “Espacio Toponimía” sobre els monuments del Modernisme a
Rubí. S’ha fet un power-point. El qual, s’ha d’introduir en un prezzi col·laboratiu, situant els edificis en un
mapa de la ciutat. Grups 1r A, C i D.

- S’informa com pujar un vídeo al You-tube a través del correu del centre i s’explica que els vídeos s’han de posar
per a nens i ocult.
-

5. Precs i preguntes:

- Susana informa que farà un treball sobre el Celler amb els alumnes de 2n d’ESO.
-Sandra: demana l’explicació del seu apartat.
ACORDS:
-

Realitzar la fitxa del marc curricular de cada apartat amb els continguts, criteris d’avaluació i competències
clau.
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