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Què és Twinning?

➔ Intercanvi virtual
➔ Formació
➔ 34 països Europa + 8 països eTwinning plus
➔ Plataforma (seguretat) 

Segueix el 
Twitter 
eTwinning Illes 
Balears
@eTwinningIB



De eTwinning a European School Education

➔ Fusió d’ eTwinning + School Education Gateway 

European School Education Platform

➔ Interactuar, col·laborar i desenvolupar projectes eTwinning.

➔ Oportunitats de desenvolupament professional: cursos i seminaris en línia, materials 

didàctics en col·laboració amb EU Academy.

➔ Familiarització amb el finançament a través de les oportunitats Erasmus+ (catàleg de 

cursos, directori d’oportunitats de mobilitat i cerca d’associacions estratègiques). 

https://school-education.ec.europa.eu/en/etwinning


European School Education Platform: Registre

 
➔ Un únic compte per accedir a tot: EU LOGIN  tutorial

➔ Si ja tenies registre a eTwinning recorda emprar el mateix correu 
electrònic per a poder migrar les teves dades. 

➔ Versió BETA    

➔ Need help? Servei de Llengües Estrangeres i Projectes Internacionals

http://etwinning.es/es/como-crear-tu-cuenta-eu-login/
https://www.caib.es/govern/organigrama/area.do?lang=ca&coduo=146960


Què ens aporta eTwinning?

➔ Conèixer docents/alumnes més enllà del nostre territori

➔ Metodologies actives

➔ Aprenentatge significatiu

➔ Obrir les portes del centre a Europa

➔ Conèixer altres realitats                     



Metodologies actives

Treball col·laboratiu Flipped Classroom 
(Classe invertida)

AICLE



Fem una 
activitat?

Col·locau les següents 
activitats a la categoria que li 

correspongui.



eTwinning i Erasmus +

➔ Què és Erasmus+?
➔ Com s’integra eTwinning dins Erasmus+?
➔ Prioritats del programa Erasmus+:

◆ Inclusió i diversitat.
◆ Transformació digital.
◆ Medi ambient i lluita contra el canvi climàtic.
◆ Participació a la vida democràtica, 

valors i compromís cívic.



Com puc fer un bon projecte?

➔ Pertinença.
➔ Qualitat en el disseny i en l’execució.
➔ Difusió i impacte.



    



Més informació

   http://etwinning.es/ http://sepie.es/

http://etwinning.es/
http://sepie.es/


Amb què et 
quedes avui?

Entra a Mentimeter i dona’ns 
retroacció d’aquesta sessió!

Codi 3453 7350
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