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TwinSpace

O TwinSpace (de acceso privado) é a aula virtual onde se comparte a 
información, se desenvolven as actividades conxuntas e se publican os 
resultados.

É un espazo seguro, de privacidade controlada, no que se poden organizar 
equipos de traballo ou invitar a visitantes.

Titoriais sobre o TwinSpace do Servizo Nacional de Apoio.

http://etwinning.es/es/formacion/tutoriales-ts/archivo-de-tutoriales-ts/


TwinSpace

¿Quen pode acceder ao TwinSpace?

● Docentes: que poden ter permiso de administración ou non.
● Alumnado: poden ter permiso de administración ou non.
● Visitantes: deseñados para poder entrar na plataforma e ver o proxecto.



TwinSpace

Opcións dispoñibles na páxina inicial do TwinSpace:

● Seleccionar TwinSpace.
● Cambiar idioma.
● Modificar perfil, comprobar avisos e TwinMail.
● Xestión do TwinSpace: páxinas, materiais, foro, reunións, membros, …
● Diario de proxecto (é público). Server para facer difusión do proxecto.
● Taboleiro de docentes (só visible para docentes).
● Membros conectados e opcións para chat e videoconferencia.



TwinSpace - Páxinas

As páxinas son a ferramenta básica para mostrar información do proxecto.

Nunha páxina pode incluírse:

● Contido: texto, imaxes e vídeos.
● Un TwinBoard: taboleiro interactivo para publicar texto, imaxes, vídeos e 

direccións de internet.
● Unha enquisa.
● Un debate: créase un fío de conversa na área de foros do TwinSpace 

enlazado á páxina.



TwinSpace - Páxinas

Configuración das páxinas:

● Privacidade: quen poderá vela.
○ Páxina pública.
○ Membros do TwinSpace.
○ Só a persoa creadora (e administradores).

● Permisos de modificación: quen poderá modificala.
○ Estudantes administradores.
○ Visitantes co permiso específico.
○ Alumnado.
○ Administradores.
○ Profesorado.



TwinSpace - Páxinas

Redactar e engadir contidos a unha páxina:

● Como crear unha páxina de actividades.
● Como inserir contidos nunha páxina: imaxes, vídeos, iFrames.
● Como subir arquivos a unha carpeta e enlazalos a unha páxina de 

actividades.
● Como inserir ferramentas 2.0 nunha páxina.

Exemplos de Actividades para proxectos.

Kit dixital: listado de ferramentas categorizado.

http://etwinning.es/es/nuevo-como-crear-una-pagina-de-actividades/
http://etwinning.es/es/nuevo-como-insertar-contenidos-en-una-pagina-de-actividades/
http://etwinning.es/es/como-subir-archivos-a-una-carpeta-y-enlazarlos-a-una-pagina-de-actividades/
http://etwinning.es/es/como-subir-archivos-a-una-carpeta-y-enlazarlos-a-una-pagina-de-actividades/
http://etwinning.es/es/nuevo-twinspace-como-insertar-herramientas-2-0-en-una-pagina-del-twinspace/
http://etwinning.es/es/actividades-para-proyectos/
http://formacion.intef.es/course/view.php?id=483


TwinSpace - Páxinas

Xestión de páxinas:

● Crear unha subpáxina.
● Arquivar unha páxina e recuperala: só poden facelo os docentes.
● Permisos correspondentes a cada perfil: relación das accións que pode 

realizar unha persoa dun determinado perfil sobre unha páxina.
● A seguridade en eTwinning e no TwinSpace.

http://etwinning.es/es/nuevo-como-generar-una-subpagina-de-actividades/
http://etwinning.es/es/formacion/tutoriales-ts/como-archivar-una-pagina-de-actividades-como-recuperarla/
http://etwinning.es/es/formacion/tutoriales-ts/gestion-de-paginas-del-twinspace/
https://www.etwinning.net/es/pub/support/esafety-and-etwinning/a-esafety-in-etwinning-and-th.htm


TwinSpace - Materiais



TwinSpace - Materiais

Os materiais poden organizarse en carpetas ou álbumes:

● Imaxes: poden subirse imaxes de ata 5MB.
● Vídeos: TwinSpace non almacena vídeos, almacena a ligazón a eles para 

poder incrustalos nas páxinas. Permite gardar ligazóns a vídeos de 
Youtube, Vimeo e DailyMotion. Estes portais permiten xestionar a 
privacidade dos vídeos.

● Documentos: poden subirse documentos de ata 20MB.



TwinSpace - Foro



TwinSpace - Foro

Os foros só son visibles para os membros do TwinSpace.

Só os profesores administradores poden crear novos debates.

Un debate pode ten varias conversacións, compostas por mensaxes e respostas.

Os membros do TwinSpace poden escribir mensaxes e incluír fotos, vídeos e 
arquivos.

Os debates abertos en páxinas de actividades móstranse como conversacións da 
sección “Debates sobre páxinas”.

É posible subscribirse a unha conversación.



TwinSpace - Reunións en liña

TwinSpace permite realizar reunións en liña:

● Chat
● Videoconferencia.

○ Como crear un evento online (videoconferencia).
○ Como gravar unha videoconferencia e como recuperar a gravación no TwinSpace.

Por motivos de seguridade o alumnado só pode usar o chat.

http://etwinning.es/es/uso-y-caracteristicas-del-chat-en-el-twinspace/
http://etwinning.es/es/actividades-para-proyectos/como-crear-un-evento-online-videoconferencia-en-el-twinspace/
http://etwinning.es/es/materiales-de-ayuda/ayuda-etwinning/como-grabar-un-evento-online-videoconferencia-y-como-recuperar-la-grabacion-en-twinspace/


TwinSpace - Membros



TwinSpace - Membros

Engadir membros ao proxecto:

● Docentes: engádense dende eTwinning Live. Poden ter perfil de “profesor 
administrador” ou “profesor membro”.

● Alumnado: poden ter perfil “alumno administrador” ou “alumno membro”.
○ Como invitar alumnado ao TwinSpace. 

● Visitantes: persoas que poden acceder ao TwinSpace. Só poden modificar 
aquilo para o que se lles outorgue permiso.

Perfiles e permisos no TwinSpace.

http://etwinning.es/es/como-invitar-a-los-alumnos-al-twinspace/
http://etwinning.es/es/perfiles-y-permisos-en-el-twinspace/


TwinSpace - TwinMail

TwinMail é o sistema de mensaxería do TwinSpace.

Serve para comunicarnos co alumnado do proxecto.



TwinSpace

Referencias:

● Axuda eTwinning
● Proxecta eTwinning. Curso titorizado en liña
● Iníciate en eTwinning

http://etwinning.es/es/materiales-de-ayuda/ayuda-etwinning/
http://formacion.intef.es/course/view.php?id=663
http://formacion.etwinning.gal/index.php?title=Portada
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