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RESUM 

Aquest Treball Final de Màster aborda el disseny d’un projecte de Mobilitat Virtual 

basat en eTwinning per a l’Educació Secundària. S’estudien les diferents 

alternatives en mobilitat virtual, les seves característiques i es dissenya una 

proposta didàctica relacionada amb l’especialitat de Matemàtiques i que 

incorpora les característiques de la mobilitat virtual a través de la plataforma 

eTwinning, en conjunció amb determinades característiques d’altres alternatives 

en la matèria. 

Paraules clau 

Mobilitat virtual, eTwinning, interculturalitat, treball en grup, TIC. 

 

ABSTRACT 

This end-of-Master Project addresses the implementation of a Virtual Mobility 

project based on the eTwinning platform for High School Education. Different 

alternatives in virtual mobility are studied, as well as their characteristics and a 

didactic proposal related with Mathematics is designed, which incorporates virtual 

mobility aspects through the eTwinning platform, in combination with specific 

features of other similar projects in the matter. 
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1. INTRODUCCIÓ 

La mobilitat de persones entre territoris al llarg de la història ha estat associada 

a la transmissió de trets culturals, coneixements i creences religioses entre 

d’altres. Actualment, els motius per a que una persona viatgi d’un territori a un 

altre, sigui aquest dins del seu país o fora, poden ser similars als anteriors i molt 

variats: des de cercar noves oportunitats pel desenvolupament laboral o 

acadèmic, millores en la qualitat de vida, o simplement per plaer. Siguin quines 

siguin les raons, la mobilitat entre territoris és un fet comú i regulat en el sentit 

que existeixen requisits a complir (tinença de visats per exemple) i necessita 

certs actors indispensables (companyies de transport terrestre, marítim o aeri, 

entre d’altres). 

Encara que la mobilitat física es pugui pensar que no representa gaires 

problemes o inconvenients en el món globalitzat d’avui en dia, es poden trobar 

algunes dificultats que poden impedir la mateixa. Poden existir barreres 

arquitectòniques que frenin l’accés a persones amb mobilitat reduïda; es poden 

denegar permisos de visat per accedir a alguns països, o bé no es poden tenir 

els recursos suficients per a exercir la mobilitat. En l’àmbit educatiu en el qual 

s’emmarca aquest Treball Final de Màster, aquestes barreres poden suposar 

que no es tingui accés a altres punts de vista culturals, intel·lectuals o cívics i 

que per tant no s’enriqueixi suficientment el coneixement sobre un determinat 

aspecte conceptual. 

L’ús d’eines TIC pot afavorir la mobilitat de persones i en el cas d’aquest TFM, 

d’estudiants per a facilitar l’intercanvi de coneixements i experiències entre 

alumnes d’un mateix país, o d’altres. En aquest punt és a on es parla de mobilitat 

virtual (o MV), ja que no es realitza un desplaçament físic, sinó virtual a través 

de diferents aplicacions o plataformes informàtiques. Les persones entren en 

contacte sobrepassant algunes de les limitacions anteriors, i es facilita 

l’intercanvi cultural, social o intel·lectual. Finalment, s’ha de mencionar que 
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aquest nou entorn també pot presentar certes limitacions, com per exemple 

l’accés a la tecnologia o el coneixement sobre com operar la mateixa, de manera 

que no existeix una solució que elimini totes les barreres que un estudiant es 

pugui trobar a l’hora de moure’s a un altre territori. 

En aquest TFM es presenten els objectius i motivacions del mateix en el Capítol 

dos, així com la definició del concepte de mobilitat virtual i les seves 

característiques enteses dins del context educatiu en el Capítol tres. A més, en 

el Capítol quatre es presentaran diverses iniciatives recents que han servit per a 

implantar experiències d’intercanvis virtuals, tant en l’àmbit universitari com 

d’ensenyament secundari. Seguidament, en el Capítol cinc es presentarà el cas 

pràctic referit a la implantació d’una de les iniciatives en l’ensenyament secundari, 

per a finalment fer la discussió i extreure les conclusions del Treball en els 

Capítols sis i set respectivament. 
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2. OBJECTIUS I MOTIVACIÓ 

Els objectius d’aquest TFM són, en primer lloc, definir què és la mobilitat virtual i 

com pot encaixar dins el marc educatiu, perquè com es veurà més endavant es 

considera que poder experimentar el contacte amb altres cultures o llengües pot 

ser positiu per l’estudiant. El segon objectiu és analitzar i presentar les diferents 

alternatives per a desenvolupar experiències en mobilitat virtual, ja que al llarg 

dels anys han anat sorgint iniciatives diverses en aquest àmbit. Seguidament, i 

relacionat amb el primer objectiu, es proposarà un cas pràctic centrat en la 

mobilitat virtual, en el que també es farà una selecció justificada de la iniciativa 

en mobilitat virtual. 

Els objectius anteriors vénen motivats pel fenomen globalitzador que arrossega 

pràcticament tots els àmbits diaris. Aquest fenomen ha facilitat la mobilitat entre 

fronteres, i a més també ha facilitat que els estudiants puguin gaudir d’estades a 

diferents països per a millorar l’ús de llengües estrangeres o conèixer noves 

cultures, per així desenvolupar altres competències clau pel món actual. En 

aquest sentit, la mobilitat d’estudiants és un aspecte molt relacionat amb les 

Institucions d’Educació Universitària (HEI en les seves sigles en anglès de Higher 

Education Institutions), però serveix com a motor per a motivar la seva 

implantació dins del món de l’Ensenyament Secundari, ja que es considera que 

pot aportar els mateixos beneficis que presenta per les HEI. 

Finalment, s’ha de considerar que, tot i que la mobilitat (virtual o no) és un 

fenomen global, aquest TFM se centrarà en les iniciatives, programes i eines 

d’àmbit europeu, és a dir, les que estan promogudes per institucions dins l’àmbit 

comunitari. Això no implica en cap cas que la mobilitat es redueixi al territori de 

la Unió Europea, ja que la majoria d’experiències que es veuran més endavant 

podrien posar en contacte estudiants de continents diferents. 
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3. MOBILITAT VIRTUAL: MARC TEÒRIC 

En aquest apartat es descriurà el marc teòric en relació a la mobilitat virtual. En 

primer lloc es presentaran les iniciatives en mobilitat tradicional o física, com a 

punt de partida per a justificar les iniciatives en l’àmbit virtual. Dins d’aquest, es 

descriurà el concepte de la mobilitat virtual, així com quins elements generals la 

composen. A continuació, s’exposarà un cas concret relacionat amb la filosofia 

dels recursos en obert, siguin eines TIC, materials didàctics o plataformes web. 

Aquest cas serà important, ja que permetrà definir les competències que es 

desenvolupen en participar en experiències de mobilitat virtual. Finalment, es 

relacionarà breument l’Educació en obert amb la mobilitat virtual, ja que són 

elements que es poden complementar. 

3.1 Iniciatives destacades en mobilitat per a estudiants 

Avui en dia, la mobilitat internacional entre estudiants és una experiència 

consolidada. Els programes com Erasmus, que representa un moviment 

d’aproximadament quatre milions de persones entre tots els països implicats 

(European Comission, 2018), permeten que milers d’estudiants i docents realitzin 

estades a altres països per a complementar els seus estudis o carrera 

professional. Altres països com el Regne Unit o els Estats Units d’Amèrica també 

tenen els seus propis programes d’intercanvi. En general, es pot dir que els 

països que pertanyen a l’OCDE experimenten intercanvis d’estudiants en menor 

o major grau (OCDE, 2019).  

No obstant l’anterior, les oportunitats de mobilitat internacional poden no estar a 

l’abast de tothom. S’han de tenir en compte les barreres que un estudiant pot 

trobar a l’hora d’aplicar per un programa d’intercanvi (Souto-Otero, 2013), com 

són les de tipus familiar, culturals o econòmiques. A més, la majoria 

d’experiències d’intercanvi es realitzen en els nivells d’educació universitària, el 

que complica encara més la realització d’aquestes. En el marc de la Unió 
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Europea, el programa Erasmus representa un fita molt important pel que fa a la 

mobilitat internacional. Aquest programa va ser inicial el 1987 i compta amb un 

pressupost de 14.7 bilions d’euros (European Comission, 2018), fet que 

demostra la importància del mateix dins del món universitari. 

Malgrat els inconvenients de la mobilitat física, per a diluir encara més les 

fronteres entre països neix el concepte de mobilitat virtual. Emprant eines 

tecnològiques (xats, sistemes d’àudio o videoconferència, etc.) i disposant d’una 

connexió a la xarxa, una persona pot posar-se en contacte amb qualsevol altre i 

compartir de manera fluida coneixements o experiències, a més de poder 

desenvolupar activitats professionals i/o educatives. Aquest concepte és 

relativament nou, però segons alguns autors (Vriens, Van Petegem, Op de Beeck, 

& Achten, 2010) encara es tracta d’un concepte en desenvolupament continuat.  

3.2 Concepte de mobilitat virtual 

El concepte de mobilitat virtual té una definició més o menys estandarditzada 

entre les diferents institucions i organismes que la promouen. Segons recullen 

els autors de l’estudi “Virtual mobility as an alternative or complement to physical 

mobility” (Vriens, Van Petegem, Op de Beeck, & Achten, 2010), el Projecte 

elearningeuropa.info (European Comission, s.f.) defineix la mobilitat virtual com 

l’ús de les TIC per a obtenir els mateixos beneficis que es podrien obtenir amb la 

mobilitat física, però sense la necessitat de viatjar. Aquesta primera definició 

posa de manifest la lògica de la MV: evitar les barreres i els desplaçaments físics. 

Els autors del projecte Being Mobile (Bijnens, Boussemaere, Op de Beeck, 

Rajagopal , & Van, 2006) amplien aquesta definició referint-se als beneficis 

derivats d’experiències d’ensenyament col·laboratives, a on un conjunt de 

subjectes comparteixen objectius docents, intercanvien diferents bagatges 

culturals i coneixements, tot per enriquir-se mútuament en un entorn virtual 
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suportat per les TIC. Per tant, no es tracta només de trencar barreres, sinó 

d’apropar-se al màxim als beneficis relatius a la mobilitat tradicional. 

Amb tot, la mobilitat virtual pot ser entesa com un complement a la mobilitat física; 

o bé com una alternativa. Si es parla de complement, es pot pensar en 

experiències d’intercanvi entre estudiants de diferents països; per a 

desenvolupar un tema o tractar certs aspectes, i a més es pot fer abans, durant 

o en acabar la tasca didàctica. Si es parla d’alternativa, aquesta pot significar el 

tot quant a l’accés a recursos educatius, suport docent i acreditació de 

coneixements. En resum, l’ús de la MV vindrà determinat per l’objectiu que es 

vulgui aconseguir, el que a la vegada determinarà quin tipus d’experiència virtual 

es construirà.  

D’acord amb els autors anteriors (Bijnens, Boussemaere, Op de Beeck, 

Rajagopal , & Van, 2006) i amb les definicions exposades anteriorment, les 

activitats relacionades amb la mobilitat virtual es poden classificar en quatre 

categories, tals com: 

• Curs virtual com a part d’un programa didàctic o seminari. 

• Un programa didàctic complet. 

• Estades internacionals virtuals. 

• Activitats virtuals com a suport a la mobilitat física. 

 

Com es veurà a continuació, aquestes quatre categories permeten abastar un 

ampli espectre d’activitats a desenvolupar amb els mitjans propis de la mobilitat 

virtual. Comentar que les categories no són mútuament excloents, ja que en 

funció de l’escenari a plantejar es podrien combinar entre elles. 

3.2.1 Cursos virtuals i seminaris 

Segons la UNESCO, a través del Consell d’Europa i del “Codi de Bones 

Pràctiques en la Provisió d’Educació Transnacional (UNESCO, 2002), aquesta 
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categoria fa referència a activitats, cursos i seminaris en aquest cas, que 

l’estudiant porta a terme com a part del seu programa didàctic. Aquest curs o 

seminari es realitza de forma virtual i és l’estudiant el que s’hi uneix per a després 

i una vegada acabada l’activitat, seguir amb altres tasques relatives a la 

programació didàctica del centre a on pertany. Els cursos i seminaris s’entenen 

com a complement als continguts a tractar dins d’una unitat concreta; o bé poden 

ser entesos com una unitat total i proporcionar una alternativa metodològica als 

esquemes dissenyats per a una programació concreta. 

A més a més, els cursos i seminaris poden tenir dues formes de presentació: 

col·laborativa i no col·laborativa. La presentació col·laborativa es basa en que 

els continguts estan repartits entre diferents institucions o entitats, i per a 

composar tot el curs/seminari s’han d’establir xarxes de col·laboració per a que 

el contingut complet arribi a l’estudiant. En canvi, els esquemes no col·laboratius 

es basen en una distribució jeràrquica dels continguts, per part d’una institució 

cap als estudiants. En funció dels continguts a tractar o de l’especialitat dels 

mateixos, pot resultar interessant establir un o l’altre esquema. 

3.2.2 Programes didàctics complets 

Si bé els cursos i seminaris són part d’una programació, els programes de durada 

anual també poden tenir cabuda dins la mobilitat virtual. Aquesta categoria 

d’activitats permet als estudiants prendre cursos acadèmics complets, sense la 

necessitat de desplaçar-se físicament. Per a poder desplegar aquests programes 

de forma satisfactòria, s’han de saber resoldre clarament aspectes com les 

condicions d’admissió als programes, l’aplicació o no de taxes als estudiants, els  

mecanismes d’avaluació i certificació de coneixements, etc. Per aquests motius 

els programes complets presenten majors dificultats a l’hora d’implementar-se 

en una institució educativa. 



 

Página 8 de 98 

 

3.2.3 Estades internacionals virtuals 

Per estades internacionals virtuals, i segons (Bijnens, Boussemaere, Op de 

Beeck, Rajagopal , & Van, 2006), s’entenen aquelles activitats que permeten als 

estudiants poder tenir experiències laborals fora del seu país de residència. 

Aquesta fórmula pot permetre descobrir noves maneres de treballar, a on l’ús 

d’eines com sistemes de videoconferència poden reformular l’actual distribució 

del lloc de feina. A més, permet a les empreses tenir accés quasi instantani al 

talent de qualsevol país; i els estudiants poder tenir experiències laborals que no 

només ajudin a desenvolupar la seva carrera professional, sinó també altres 

actituds transversals com el pensament obert, la consciència intercultural o la 

pràctica de més d’un idioma.  

3.2.4 Activitats virtuals com a suport a la mobilitat física 

La mobilitat virtual, com ja s’ha comentat, també pot ser entesa com a 

complement a la mobilitat física. L’ús d’eines TIC pot permetre assolir tasques 

que complementin o ajudin a facilitar l’estada internacional. En aquest aspecte 

tenen cabuda accions prèvies a l’estada internacional, com per exemple 

contactes entre alumne i tutor a l’estranger per videoconferència; o accions 

durant la pròpia estada per a col·laborar entre departaments de diverses àrees; 

o bé accions a l’acabar l’estada internacional per a finalitzar tasques pendents o 

simplement per a crear i mantenir una xarxa de contactes, tant en l’àmbit 

personal, educatiu o professional. 

3.3 Mobilitat virtual en obert 

A l’apartat anterior s’han donat la definició del que es considera mobilitat virtual. 

Tot i que aquesta permet diluir les fronteres i permet apropar els estudiants a les 

experiències d’intercanvi internacional, les eines que es puguin emprar per 

aconseguir-ho poden no estar a l’abast de tothom. S’ha de tenir en compte que 
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les institucions o entitats facilitadores en matèria de mobilitat virtual, poden estar 

subjectes a limitacions quant a l’ús de certes eines per a promoure el moviment 

virtual. Aquesta petita paradoxa, en la que per una banda es volen enderrocar 

els límits físics de la mobilitat però per l’altre les eines emprades poden limitar 

l’experiència, pot quedar superada mitjançant l’adopció de la filosofia ‘open’ que 

promou l’ús d’eines de lliure distribució (DeLanda, 2001). 

A partir de la dècada dels 80 del segle XX, el desenvolupament d’eines TIC 

presenta una nova variant referent a la creació de programari amb normes d’ús 

i distribució menys restrictives, anomenada Open Source Software o programari 

de codi obert (M. St. Laurent, 2004), (Free Software Foundation, Inc., 2019). En 

aquest sentit, la filosofia d’ús i distribució de programari lliure o ‘en obert’ també 

s’ha estès cap al món educatiu, i per extensió també cap a la mobilitat virtual. El 

concepte de mobilitat virtual en obert fa referència a l’ús d’eines i recursos que 

són de lliure accés, és a dir, no hi ha barreres econòmiques o que impliquin un 

compromís comercial per a utilitzar-les, cosa que permet a qualsevol institució o 

individu adoptar-les per a implementar o experimentar activitats relacionades 

amb la mobilitat virtual. 

La mobilitat virtual en obert neix a partir dels principis de l’Educació en Obert 

(OpenVMProject, 2018), ja que aquesta fa referència al lliure accés al món 

educatiu sense barreres econòmiques, polítiques, socials o tècniques. 

L’Educació en Obert es basa en l’ús de recursos educatius públics i lliures amb 

llicències Creative Commons (CC en endavant), sense cap taxa d’accés sigui 

econòmica o física. L’ús d’aquestes llicències comporta que les experiències i 

recursos creats tinguin un públic molt més gran, impactant directament en la 

influència d’aquests. 

Amb tot, la mobilitat virtual en obert comparteix els principis de reutilització i 

distribució de recursos propis de tota la filosofia open o ‘en obert’, molt lligats a 

l’Educació en Obert, i que pretenen abastar al major nombre possible 
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d’estudiants per a millorar el sistema educatiu, i fer-lo més inclusiu, democràtic i 

en essència, com el nom indica, més obert a tothom. 

3.4 Competències pròpies de la mobilitat virtual 

Les Competències Clau (CC en endavant) en el món educatiu expressen quins 

coneixements, habilitats i actituds han d’adquirir els estudiants de Secundària, 

de cara a desenvolupar amb èxit la seva vida en societat i en l’entorn laboral. 

Aquestes competències són treballades en entorns físics i molt coneguts (aules 

de secundària, activitats al pati, activitats durant les tutories, etc.), i per tant en 

un entorn virtual també han de ser treballades sense que el medi afecti a les CC. 

No obstant això la mobilitat virtual presenta el seu propi conjunt de competències, 

transversals a qualsevol matèria o àrea de coneixement. Si bé és cert que les 

competències exposades a continuació són pròpies de la mobilitat virtual en 

obert (OpenVMProject, 2018), es pot trobar que són perfectament extrapolables 

a altres esquemes de mobilitat virtual. A continuació s’exposen quines són 

aquestes competències. 

• Habilitats i actituds interculturals 

El desenvolupament d’habilitats i actituds interculturals permetrà als estudiants 

ser conscients no només de la cultura en la qual estan en contacte virtual, sinó 

també de la seva pròpia ja que podran contrastar diferents punts de vista 

motivats per la cultura, i per exemple entendre les maneres d’ensenyar o 

d’aprendre que tenen a altres països. Els estudiants podran obrir la seva 

perspectiva a altres maneres de fer i de pensar, complementant les seves 

pròpies i fomentant un enriquiment cultural, que els permeti resoldre amb èxit 

situacions culturalment desafiants en un món cada vegada més globalitzat i 

connectat, a on és imprescindible analitzar amb detall els successos globals i 

quin efecte poden tenir en l’àmbit  local.  
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• Aprenentatge en xarxa i ús d’eines TIC 

L’aprenentatge en xarxa implica emprar les diferents xarxes de comunicació per 

aprendre, així com diverses eines TIC. Això obliga a l’estudiant a desenvolupar 

certs coneixements de cara a emprar amb eficàcia les diferents eines que estan 

repartides per Internet, com per exemple Xarxes Socials, eines per a compartir 

documents o altres recursos, etc. A més, proporciona una habilitat particular 

referida a tractar amb situacions poc definides o confuses, sorgides en l’entorn 

de les Xarxes Socials, i que requereixen certa destresa a l’hora de contrastar 

aquella ambigüitat, ja sigui mitjançant la recerca en xarxa d’altres recursos o la 

discriminació d’informació per arribar a un determinat objectiu. 

• Habilitats d’aprenentatge autoregulat actiu 

Ser capaç d’aprendre de forma autoregulada implica que l’alumne dirigeix i 

regula el propi procés d’aprenentatge, és a dir, desenvolupa estratègies per a 

regular-lo i a més ho fa posant en pràctica aspectes importants com la 

persistència i la creativitat, a l’hora d’organitzar el seu estudi. Per altra banda, 

també implica que escull de manera independent en quina modalitat o context 

estudia, dotant de flexibilitat al procés i deslligant-lo d’un lloc o entorn concret; 

així com també quines eines utilitzar i com emprar-les, promovent l’adquisició 

d’habilitats relatives a l’aprenentatge al llarg de la seva vida. 

• Comprensió de mitjans de comunicació i digitals 

En un entorn virtual en constant contacte amb múltiples fonts d’informació, 

l’estudiant ha d’aprendre a discriminar informació, ha de ser crític amb aquella 

informació que està tractant i ha de ser capaç de desenvolupar estratègies per a 

contrastar diverses fonts, ja siguin mitjans de comunicació digitals, Xarxes 

Socials o converses de xat per exemple. Per una banda, l’alumne ha de ser 

competent en l’autoregulació referida a la col·laboració en línia, organitzant 

continguts i planificacions. Per altra banda, també és important conèixer les 
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diferents plataformes i la informació que tracten, ja que permetran cercar i trobar 

diferents tipus d’informació en funció de les necessitats del moment. 

• Aprenentatge autònom 

L’aprenentatge autònom està directament relacionat amb l’aprenentatge 

autoregulat, en el sentit que l’estudiant ha de ser capaç de prendre el control 

sobre el que s’aprèn i com ho aprèn, establint mesures per analitzar el progrés 

realitzat. Aquesta competència també fa referència a la capacitat per 

autoimposar-se la disciplina necessària per aconseguir els objectius de 

l’aprenentatge en curs; així com el fet de prendre la responsabilitat necessària 

per assumir totes les fites marcades, tant per l’estudiant mateix com pel mateix 

currículum. Per altra banda, també ha de demostrar motivació a l’hora d’aprendre 

els continguts i poder anar més enllà dels mateixos, ampliant allò que es coneix. 

• Aprenentatge interactiu i col·laboratiu en un entorn internacional 

Aquesta competència fa referència a l’aprenentatge interactiu i col·laboratiu en 

un entorn internacional, a on l’estudiant aprèn o desenvolupa habilitats de treball 

en grup i de cooperació entre companys, dins la seva pròpia disciplina o de 

manera interdisciplinar, i addicionalment també experimenta diverses estratègies 

d’aprenentatge en funció del grup de treball. Es considera que aquesta és una 

habilitat molt important en el sentit que permet a l’estudiant tenir accés a entorns 

de treball en grup, de caràcter internacional, i fomentant la consecució d’objectius 

comuns. L’estudiant ha d’aprendre a treballar en equip, a compartir punts de vista 

i a defensar proposicions, així com a mantenir una actitud de col·laboració durant 

tota l’etapa. 

• Obertura a noves maneres de fer i pensar 

Disposar d’una actitud oberta, en aspectes que van des de maneres de treballar 

fins a certs comportaments motivats per la cultura, és una actitud molt important 

en un món globalitzat a on una persona pot estar en contacte amb una altra amb 
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cultures totalment diferents. L’estudiant ha de ser capaç de ser tolerant respecte 

dels altres, i ha de cultivar “l’obertura de mires” enfront dels diversos problemes 

o situacions complicades que puguin sorgir durant el procés d’aprenentatge. 

Addicionalment, aquesta competència també fa referència a la predisposició per 

a millorar l’aprenentatge de la llengua en la qual s’està treballant, obligant-se a 

emprar-la correctament i en els contextos adequats. 

• Coneixements sobre MV i Educació en Obert 

Les experiències en mobilitat virtual, juntament amb els models de l’Educació en 

Obert, comporten que l’estudiant adquireix coneixements sobre les maneres de 

treballar, els contextos i els models de col·laboració que s’apliquen al llarg de tot 

el procés. Per altra banda, també adquireix la capacitat de detectar quines 

oportunitats d’ensenyament-aprenentatge poden sorgir arran d’aquestes 

experiències virtuals i en entorns internacionals. Aquestes oportunitats a la 

vegada han de contribuir a millorar aspectes que el maeix estudiant consideri 

oportuns com per exemple el treball en equip, aprendre nous idiomes o realitzar 

col·laboracions amb empreses per a determinats projectes. 

Com s’ha pogut observar, les competències treballades en MV potencien 

aspectes transversals a qualsevol matèria curricular, com per exemple el treball 

en equip, la tolerància davant punts de vista diferents o la consciència 

d’expressions culturals alternatives a la pròpia. S’ha de comentar que en el 

Capítol 5 dedicat al cas pràctic es proposarà una relació entre les CC 

dissenyades per l’Educació Secundària i les proposades per la MV, a fi de poder 

traslladar les habilitats treballades en entorns de mobilitat virtual cap entorns en 

els ensenyaments secundaris. 
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3.5 Directrius pel disseny de propostes didàctiques amb MV 

La mobilitat virtual permet que les propostes didàctiques es dissenyin tenint en 

compte certes directrius, dirigides a proveir experiències enriquidores en àmbits 

internacionals virtuals. Aquestes directrius són necessàries per a dissenyar un 

currículum que no només tingui en compte els continguts, sinó també altres 

aspectes com la vessant intercultural i internacional de la mobilitat virtual. En total 

se’n defineixen set, que cobreixen des de la formació dels grups, passant per les 

característiques del currículum i acabant amb l’avaluació dels estudiants. 

Aquestes pautes s’han adaptat de les definides per Virtual Mobility Colab 

(Volungevičienė & Daukšienė, 2015), corresponents a la Mobilitat Virtual en 

Obert però que es considera que són adequades pel disseny de la proposta 

didàctica. 

A continuació es descriuen les set pautes pel disseny de propostes didàctiques 

per a implementar experiències en mobilitat virtual. 

➢ Grups internacionals 

El disseny del currículum ha de permetre la creació de grups internacionals i 

heterogenis d’estudiants, a on el treball en equip sigui un aspecte fonamental de 

l’aprenentatge. Addicionalment, han d’existir reunions de coordinació per a 

determinar la mida dels grups i la seva composició (per exemple, 3 estudiants 

d’un i d’altre territori formant un grup de 6), pagant especial atenció a les 

competències lingüístiques i necessitats especials. Per altra banda, el disseny 

de les activitats ha d’incloure aspectes lingüístics, geogràfics i culturals com 

elements complementaris als propis de l’especialitat. A més, els docents que 

formen part dels grups internacionals han de dissenyar el currículum de forma 

que sigui senzill portar la coordinació del mateix i que tingui una temporització 

equilibrada i adequada a cada docent. 
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➢ Forta interacció i comunicació entre membres del grup i entre 

docents 

En relació a la interacció entre estudiants, el currículum ha d’afavorir el contacte 

constant entre membres, de forma que s’alimentin i es reforcin aspectes 

interculturals, de diversitat i de comunicació lingüística. A més, s’ha d’assegurar 

el suport a l’atenció a la diversitat, i s’ha de permetre que els estudiants participin 

en el procés d’ensenyament de forma activa, proposant nous temes relacionats 

amb l’actual en curs, noves activitats, etc. Un aspecte molt important és la 

planificació de les comunicacions entre els docents i els alumnes, i entre els 

mateixos alumnes, de manera que es puguin establir amb claredat canals de 

comunicació síncrona i asíncrona. 

➢ Elements tecnològics per a realitzar la MV. 

Els elements tecnològics emprats per a la realització de la MV han de ser actuals 

i oberts en la mesura del possible. A més no han de suposar cap barrera 

addicional per a la realització de la mobilitat virtual, ni per a la coordinació dels 

docents encarregats d’implementar-la als centres, i a més han de complir amb 

els estàndards d’accessibilitat, com per exemple els del W3C1. També han de 

permetre crear un entorn virtual funcional i han de permetre disposar d’un suport 

tècnic en cas de ser necessari (més enllà dels propis docents). Per altra banda, 

els productes derivats de l’experiència han d’estar disponibles tant en espais 

oberts i accessibles, com en entorns privats (per exemple, blogs i intranets), i en 

qualsevol cas s’ha d’assegurar la supervivència dels mateixos (manteniment). 

➢ Objectius didàctics, competències i continguts. 

Els docents responsables de la implementació de l’experiència en MV necessiten 

coordinar-se, per a proposar de forma conjunta els objectius didàctics, les 

competències i els continguts en relació amb la matèria a treballar i la MV. 

                                            

1 https://www.w3c.es/Divulgacion/accesibilidad 

https://www.w3c.es/Divulgacion/accesibilidad
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Aquests tres elements s’han de dissenyar de forma cooperativa, sense que cap 

centre pugui marcar les directrius; i a més s’han de pactar estratègies clares 

quant als processos d’ensenyament-aprenentatge. La finalitat és poder elaborar 

un currículum divers i que s’aprofiti dels avantatges que ofereix la mobilitat virtual 

en els àmbits intercultural, internacional i acadèmic. La coordinació efectiva es 

pot aconseguir mitjançant diverses eines tecnològiques que permeten 

comunicacions  síncrones i asíncrones, tot en funció de les necessitats. 

➢ Producció conjunta de recursos educatius. 

Els recursos educatius dissenyats pel currículum no només han de permetre 

desenvolupar els aspectes propis de l’especialitat, sinó que també han d’estar 

dissenyats de manera que l’estudiant pugui prendre consciència dels diferents 

trets culturals, socials i lingüístics dels altres territoris. Per exemple, es poden 

dissenyar activitats amb fonts de diversos territoris, que exemplifiquin aspectes 

com la multiculturalitat; o bé en diversos idiomes per a que es treballi el 

coneixement d’altres llengües. Amb tot, la selecció de la matèria no és només 

una coordinació per escollir el contingut, sinó que també en quina forma s’escull 

el mateix per a que es puguin aprofitar els beneficis de la MV en els àmbits 

cultural, social i lingüístic-comunicatiu. 

➢ Recursos Educatius Oberts 

En relació amb l’anterior, es poden emprar recursos educatius oberts (o REO), 

de forma que es segueix mantenint un dels pilars de la mobilitat virtual: diluir les 

barreres d’accés. En aquest sentit, l’ús de REO està basant en l’Educació en 

Obert entesa com aquell conjunt de recursos, eines i metodologies que empren 

un marc de treball basat en el lliure accés i que té com objectiu millorar l’Educació 

(Open Education Consortium, 2019). Aquesta definició porta a pensar que la MV 

es podria relacionar amb l’Educació en Obert, i certament així és en el cas de la 

Mobilitat Virtual en Obert. Per tant, l’ús de recursos i tecnologies obertes, 

juntament amb l’adopció de la filosofia del lliure accés i la compartició de recursos 

no fan més que potenciar els beneficis de la mobilitat virtual en general. 
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➢ Avaluació 

Finalment, s’han d’establir mètodes per avaluar el desenvolupament dels 

alumnes durant l’experiència en MV. Donat que el treball en grup és una part 

essencial de la mobilitat virtual, s’han de dissenyar mecanismes que permetin 

avaluar-lo, i com abans, han de ser mecanismes sorgits del consens entre els 

docents del centre. Per exemple, es poden dissenyar rúbriques relacionades 

amb l’avaluació de presentacions, treballs i altres lliuraments; així com proves 

d’autoavaluació i coavaluació per a tancar el cicle quant al treball en equip. Els 

criteris d’avaluació han de tenir en compte els objectius del currículum, i han de 

permetre un trasllat fora de l’experiència en MV, és a dir, han de ser compatibles 

amb els criteris definits en l’àmbit local i nacional.  
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4. ESTAT DE L’ART 

En aquest capítol es presenten els projectes més destacats relacionats amb la 

mobilitat virtual, separats pel nivell al qual fan referència: Educació Superior o 

Secundària. Bona part dels projectes en MV estan adreçats a l’entorn universitari, 

però s’exposen en aquest TFM perquè conformen els aspectes clau per a 

desenvolupar experiències virtuals, i es considera que les seves característiques 

són total o parcialment extrapolables a l’ensenyament Secundari. Per altra banda, 

es presentarà un projecte dirigit als estudiants d’entre 3 i 19 anys, tot i que es 

focalitzarà en el rang de l’Educació Secundària. S’ha de comentar que les 

referències s’han cercat a través de l’eina Google Scholar que recopila articles 

científics i d’investigació de tota mena. 

Els motius per escollir les iniciatives més avall descrites, són en primer lloc que 

es tracten de projectes relativament recents en el temps, fruit de l’aprenentatge 

d’iniciatives anteriors. En segon lloc, es troba que les seves característiques 

agrupen tots els aspectes relacionats amb la mobilitat virtual, proposen un 

conjunt de bones pràctiques per la realització de la mateixa i proposen l’ús 

d’eines obertes a tothom. Per una banda, així com Virtual Exchange es pot 

integrar dins el currículum d’un curs acadèmic, per a treballar aspectes 

transversals com la interculturalitat, la competència digital o l’ús d’altres idiomes; 

Ubicamp planteja la creació de tot un curs acadèmic virtual, amb el disseny dels 

aspectes curriculars, tecnològics, culturals i administratius, així com dels 

estàndards de qualitat per a tot el procés.  

Per altra banda, VM COLAB dissenya tot una sèrie de directrius i recomanacions 

per ajudar a les HEI a implementar projectes en mobilitat virtual, siguin 

experiències concretes de curta durada o cursos acadèmics complets. De 

manera similar, el projecte OVM es basa en promoure l’ús d’eines i recursos 

oberts per a desenvolupar experiències en MV.  Pel que fa  a l’Ensenyament 
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Secundari, eTwinning evoluciona a partir del programa Comenius2 (Papadakis, 

2016), i és un dels projectes més importants a nivell europeu en referència a 

col·laboració virtual entre centre educatius no universitaris. 

4.1 Educació Superior 

4.1.1 Virtual Exchange 

Virtual Exchange3 forma part del programa Erasmus+ i es presenta com una 

forma de realitzar intercanvis virtuals persona a persona com a complement al 

programa (European Comission, 2019). Aquestes experiències virtuals estan 

adreçades a qualsevol individu d’entre 18 i 30 anys i que tingui la seva residència 

a Europa o al sud de la Mar Mediterrània, tot i que el seu enfocament està 

destinat cap a estudiants universitaris o persones relacionades amb l’àmbit de 

l’Educació Universitària. Aquest programa no es basa en l’ús d’una determinada 

plataforma, sinó que aprofita les eines TIC existents, així com diverses 

metodologies, per a crear experiències d’intercanvi entre persones i promoure 

activitats d’aprenentatge internacional. 

Les característiques principals de Virtual Exchange són en primer lloc, 

l’enfocament del programa basat en la interacció virtual entre persones en 

comptes de centrar-se en continguts didàctics, més propis d’altres iniciatives en 

mobilitat virtual (European Comission, 2017). En segon lloc, promou el 

desenvolupament de les competències comentades a l’apartat 3.4, i a través del 

diàleg interpersonal amb els altres participants es fomenta un aprenentatge 

autònom, en la que ambdós participants construeixen coneixement a partir de 

les seves pròpies experiències. Finalment, es promou la tolerància i la 

                                            

2 https://eacea.ec.europa.eu/sites/2007-2013/llp/comenius-programme_en 
3 https://europa.eu/youth/erasmusvirtual 

https://eacea.ec.europa.eu/sites/2007-2013/llp/comenius-programme_en
https://europa.eu/youth/erasmusvirtual
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consciència sobre altres expressions culturals, és a dir, és una característica que 

es treballa directament. 

Els objectius d’aquest programa són primerament, promoure diàlegs 

interculturals entre els participants per a fomentar la tolerància envers totes les 

cultures, emprant eines tecnològiques adequades i atractives per a la joventut. 

Seguidament, promoure intercanvis virtuals com a complement al programa 

Erasmus+, de forma que més persones es puguin beneficiar d’aquesta iniciativa. 

Un altre objectiu rellevant és ajudar a desenvolupar el pensament crític, sobretot 

en l’ús d’Internet, Xarxes Socials i en el consum de medis digitals d’informació, 

per a aprendre a discriminar fets contrastables, adoctrinament o notícies falses. 

Per altra banda, es treballen altres objectius relacionats amb habilitats 

transversals com treball en equip per exemple, o els relacionats amb la 

Declaració de París de 20154. 

4.1.2 Ubicamp 

El projecte Ubicamp5 parteix de la premissa de la mobilitat virtual: facilitar els 

intercanvis d’estudiants sobreposant-se a les barreres físiques. Per fer-ho, en 

primer lloc defineix la dimensió acadèmica, que fa referència als continguts i 

qualitat del mateixos i com s’estructuren dins la MV. En segon lloc parla de la 

dimensió cultural en referència a aprendre nous idiomes i estar en contacte amb 

altres cultures. Seguidament es parla de la dimensió formativa, ja que tant el 

personal docent i/o administratiu; com l’estudiant han de ser capaços de moure’s 

dins aquest nou entorn. Finalment defineixen les dimensions tecnològiques i 

                                            

4 https://ec.europa.eu/commission/sites/cwt/files/dp_mobilisation_europeenne_20150317.pdf 
5 http://ubicamp.uniovi.es/ 

https://ec.europa.eu/commission/sites/cwt/files/dp_mobilisation_europeenne_20150317.pdf
http://ubicamp.uniovi.es/
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administratives per a facilitar la posada en pràctica de l’experiència així com les 

gestions necessàries per a coordinar a tots els involucrats. 

Els principals objectius d’Ubicamp són en primer lloc, desenvolupar un marc de 

treball que permeti definir els estàndards i criteris de qualitat dels diferents 

elements que conformen les experiències en mobilitat virtual: organitzatius, 

tecnològics, didàctics i metodològics, i culturals. En segon lloc, es persegueix 

crear recursos educatius en obert basats en estàndards, per aconseguir la 

màxima reutilització, mitjançant l’ús d’esquemes multi llengua, accessibles, 

usables i multiculturals. En relació amb l’aspecte cultural, el projecte també es 

posa com objectiu que l’alumne de forma autònoma pugui descobrir els trets més 

rellevants de la cultura que visita de forma virtual. 

A més a més, també es proposa establir entorns virtuals per a compartir 

experiències que puguin tenir un inici físic. En aquest sentit, es vol fer partícip a 

l’estudiant de totes les experiències possibles dins del campus. Addicionalment, 

un altre objectiu és crear materials i sessions en almenys 35 Universitats (en data 

de redacció d’aquest TFM), per a proporcionar coneixement pràctic sobre la 

implantació d’experiències en mobilitat virtual. Aquests materials i sessions han 

d’anar destinats a tots els sectors de cada Universitat: estudiants, docents, 

personal administratiu i personal involucrat en el programa Erasmus o Erasmus+. 

Finalment, el darrer objectiu del programa és promocionar l’ús de la mobilitat 

virtual per a crear experiències internacionals entre estudiants. 

4.1.3 VM COLAB 

Un altre projecte de mobilitat virtual és VM COLAB6, que va néixer amb l’objectiu 

de facilitar els intercanvis virtuals i de donar a conèixer els beneficis d’aquestes 

                                            

6 http://co-laboratory.innovate4future.eu/ 

http://co-laboratory.innovate4future.eu/
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pràctiques als estudiants i personal docent o administratiu de les universitats. 

Segons els autors del projecte (Op de Beeck, 2015), l’experiència en mobilitat 

virtual pot anar adreçada a internacionalitzar cursos o parts dels mateixos, sigui 

per a realitzar tasques concretes o per oferir activitats formatives amb més 

recorregut temporal. També va adreçada a oferir un suport virtual als intercanvis 

físics, o bé ser una experiència totalment virtual. Finalment, també pot ser un 

complement a les estades en empreses, facilitant el contacte entre tutoritzat i 

tutors tant acadèmics com professionals per a millorar la qualitat de l’experiència. 

VM COLAB disposa de diversos recursos per ajudar a les Entitats d’Educació 

Superior a implementar i desenvolupar projectes basats en mobilitat virtual. 

Aquests recursos tracten aspectes com l’ús de les TIC per a potenciar i fer 

possible la mobilitat virtual, així com aspectes organitzatius, de disseny de 

currículums o d’avaluació i acreditació de l’aprenentatge rebut, entre d’altres. 

Addicionalment, el projecte també defineix els criteris de qualitat que haurien de 

seguir les entitats participants per a desenvolupar els aspectes esmentats 

anteriorment. Finalment, el projecte també compta amb altres recursos pels 

estudiants i pels professionals adreçats a donar a conèixer el marc de treball, així 

com per ajudar a desenvolupar la xarxa de contactes i la comunitat al voltant del 

projecte. 

4.1.4 Open Virtual Mobility 

Els projectes anteriors no necessàriament poden fer ús d’eines obertes en 

qualsevol dels seus àmbits, i per això sorgeix Open Virtual Mobility7 o OVM. 

L’objectiu principal d’aquest projecte és aconseguir que tots els actors implicats 

en la mobilitat virtual, tals com educadors, estudiants i institucions adquireixin la 

confiança i preparació necessària per a desenvolupar i millorar propostes en la 

                                            

7 https://www.openvirtualmobility.eu/ 

https://www.openvirtualmobility.eu/
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matèria. Per aquest projecte, el fet clau és l’adquisició de les habilitats 

necessàries en mobilitat virtual (exposades en l’apartat 3.4 Competències 

pròpies de la mobilitat virtual), i per tant és necessari el disseny de tot un marc 

de treball que les pugui promoure, els hi doni utilitat i les permeti qualificar 

mitjançant estàndards. 

OVM es caracteritza per un enfocament obert i flexible a l’hora de que les entitats 

d’Ensenyament Superior puguin promoure, analitzar i certificar l’ús de les 

competències definides pel projecte. A més, l’ús d’eines en obert facilita la 

col·laboració a l’hora de crear materials didàctics i/o curriculars, així com aplicar 

esquemes basats en el que s’anomena “ensenyament obert per disseny”. 

Addicionalment, també es pretén potenciar els entorns personals d’aprenentatge 

(PLE en les seves sigles en anglès), al tractar-se d’experiències que afavoreixen 

l’autoaprenentatge i l’autocontrol, donant autonomia a l’alumne que les 

desenvolupa. 

4.2 Educació Secundària  

4.2.1 eTwinning 

eTwinning8 forma part del programa Erasmus+, i és l’evolució del programa 

Comenius desenvolupat per la Unió Europea i que ha promogut accions de 

cooperació internacional entre alumnes d’escoles i instituts. Aquest projecte 

segueix en la línia del seu predecessor, permetent crear una comunitat 

d’educadors i estudiants a través d’una plataforma oberta i segura. En el cas del 

projecte en qüestió, l’ús de les TIC permet posar en contacte educadors i 

estudiants de dos centres per establir intercanvis virtuals i col·laborar en la 

creació de materials didàctics. Addicionalment, no només permet crear 

                                            

8 https://www.etwinning.net/en/pub/index.htm 

https://www.etwinning.net/en/pub/index.htm
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experiències en mobilitat virtual, sinó que també permet crear i mantenir una 

xarxa de contactes professionals, adreçada als educadors dels països 

participants. 

Segons els autors sobre l’evolució d’eTwinning (Papadakis, 2016), aquesta 

plataforma està en la línia dels nous canvis metodològics requerits pel sistema 

educatiu actual. Els estudiants ja no són elements passius sinó actius, i utilitzen 

eines TIC en alguns aspectes de les seves vides, de forma que el sistema 

educatiu també ha de poder aprofitar aquests aires innovadors (Scott, 

UNESDOC, 2015). El projecte ofereix una plataforma de caire social a través de 

la qual es poden compartir múltiples materials, i complementar metodologies 

amb l’ús d’elements de la Web 2.0 tals com escriptoris virtuals o grups de notícies. 

Els estudiants entren en contacte a través d’eines que no els hi són 

desconegudes, i que s’apropen a aquelles que poden utilitzar en el seu dia a dia 

(OECD - PISA, 2015). 

A més a més, eTwinning ofereix als estudiants que prenen part d’un programa 

oportunitats per a col·laborar amb companys de classe en un entorn virtual, de 

manera que entren en contacte amb altres cultures, aprenen o milloren l’ús d’una 

segona o tercera llengua i desenvolupen les habilitats del treball en equip, entre 

d’altres. Segons els autors de l’article sobre l’evolució i futur d’eTwinning 

(Papadakis, 2016), existeixen certs beneficis que l’ús de les TIC en conjunció 

amb el programa poden aportar als estudiants, tals com un increment en la 

motivació per l’aprenentatge, desenvolupament professional pels docents i 

millora de la cooperació entre escoles, i el desenvolupament d’una pedagogia a 

on la tecnologia sigui el motor per a la innovació. 
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4.2.1.1 Exemples de projectes amb eTwinning 

A continuació es descriuen alguns projectes recents dins la plataforma eTwinning, 

referenciats a la Taula 4-1. Els projectes s’han escollit per ser variats en les 

temàtiques tractades. 

Taula 4-1 Referències als projectes anteriors dins la web nacional d’etwinning 

Nom del projecte Referència 

HydrAula 
http://etwinning.es/es/proyectos/buscador-de-
proyectos/?idh=158718 

European Globetrotter 
http://etwinning.es/es/proyectos/buscador-de-
proyectos/?idh=153943 

Exilios, asilos, auxilios 
http://etwinning.es/es/proyectos/buscador-de-
proyectos/?idh=149067 

 

• HydrAula 

Aquest projecte9 es basa en analitzar els recursos hídrics en l’entorn dels dos 

centres participants en el projecte. Segons la descripció d’aquest, el projecte està 

adreçat als alumnes d’entre 12 i 18 anys i treballa tot un conjunt de matèries que 

van des de la Biologia i Geologia, passant per Informàtica, Economia, 

Matemàtiques i Tecnologia entre d’altres. Per altra banda, aquest projecte es 

treballa en dos idiomes: castellà i portuguès. A la imatge de més avall (Figura 4-1) 

es veu com l’espai del projecte està separat en dos: un Home dedicat a la 

descripció breu del projecte i que a la vegada serveix de ‘mur’ per a penjar 

notícies, actualitzacions sobre el projecte, activitats, comentaris, etc. 

                                            

9 https://TwinSpace.etwinning.net/53701/home 

http://etwinning.es/es/proyectos/buscador-de-proyectos/?idh=158718
http://etwinning.es/es/proyectos/buscador-de-proyectos/?idh=158718
http://etwinning.es/es/proyectos/buscador-de-proyectos/?idh=153943
http://etwinning.es/es/proyectos/buscador-de-proyectos/?idh=153943
http://etwinning.es/es/proyectos/buscador-de-proyectos/?idh=149067
http://etwinning.es/es/proyectos/buscador-de-proyectos/?idh=149067
https://twinspace.etwinning.net/53701/home
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Figura 4-1 Captura de la pàgina principal del projecte HydrAula 

L’altra secció, Pages, està conformada pels diferents apartats en els quals es 

divideix el projecte, i que serveix de guia didàctica per a mostrar tots els aspectes 

treballats durant l’experiència. En aquest exemple, a través de la seqüència de 

pàgines es presenten els objectius del projecte i les seves motivacions, 

s’exposen les competències clau treballades i es fa una primera activitat per 

contextualitzar el problema del plantejament inicial (aigua i consum). 

Seguidament, dediquen tota una secció a explicar quins recursos TIC empraran 

per a compartir documents o difondre el projecte. A continuació es troben les 

pàgines dedicades a les activitats de presentació dels alumnes i treball de la 

qüestió del projecte. Finalment, acaben amb un joc (Kahoot), amb una prova 

d’avaluació final i amb un recull de vídeos i captures de la difusió del projecte. 
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Figura 4-2 Captura dels apartats en que es divideix el projecte 

• European Globertrotter 

European Globertrotter10 es basa en la creació d’una aplicació per a mòbil o 

tauleta per a donar a conèixer l’herència cultural europea. Aquest projecte està 

dissenyat per alumnes d’entre 11 i 16 anys, que treballaran diverses matèries 

com Tecnologia, Llengües Estrangeres, Geografia i Història o Matemàtiques 

entre d’altres. Els idiomes del projecte seran castellà i anglès, ja que els grups 

estaran conformats per alumnes d’Eslovàquia i d’Espanya. Com en el cas 

anterior, l’espai del projecte conté un resum de tota la feina que s’ha realitzat per 

a crear l’aplicació, però aquí només exposen les directrius principals: 

presentacions dels alumnes i companys, activitat Kahoot per a crear cohesió de 

grup, i finalment l’esquema seguit per a dissenyar i programar l’aplicació. 

                                            

10 https://TwinSpace.etwinning.net/49492/home 

https://twinspace.etwinning.net/49492/home
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Figura 4-3 Contingut del projecte i resultats principals 

Així com en el projecte anterior l’esquema de les pàgines era semblant al d’una 

guia didàctica, en aquest cas han optat per a presentar el flux seguit per a crear 

l’aplicació, des de les qüestions inicials com el logotip o vídeos de presentació, 

fins el contingut de l’aplicació i com programar la mateixa. Cada secció de la 

pàgina funciona com un petit manual d’instruccions amb enllaços a diferents 

recursos per a fer l’activitat com Google Docs, o com són la plana web de la 

UNESCO World Heritage Centre11. Notar que tot i que aquest projecte es centra 

en crear una aplicació, el contingut de la mateixa necessita necessàriament 

treballar les diverses matèries mencionades anteriorment, ajudant a fomentar la 

transversalitat entre les àrees de coneixement. 

• Exilios, asilos, auxilios 

Exilios, asilos, auxilios12 té per objectiu crear un espai de reflexió i debat entre 

l’alumnat dels centres participants espanyols i francesos, amb la intenció 

d’enriquir el seu bagatge històric i cultural, tot sota el context de la Guerra Civil 

Espanyola i la Segona Guerra Mundial. Aquest projecte està dirigit a alumnes 

                                            

11 http://whc.unesco.org/en/list/ 
12 https://TwinSpace.etwinning.net/44793/home 

http://whc.unesco.org/en/list/
https://twinspace.etwinning.net/44793/home
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d’entre 14 i 19 anys (edats un poc més avançades que els projectes anteriors), i 

treballar de forma transversal matèries que van des de les Llengües Estrangeres, 

Matemàtiques, Filosofia o Història entre d’altres. Els idiomes del projecte són 

castellà i francès. 

 

Figura 4-4 Capçalera de l’espai del projecte 

Aquest és el projecte més extens dels tres, ja que compta amb més de 33 

pàgines dins l’espai de projecte. No obstant això, l’estructura és similar als 

anteriors, ja que també compta amb activitats de presentació, seguides per les 

del desenvolupament de la qüestió i acabant amb una reflexió final i avaluació 

del projecte. Al ser un projecte tan gran, treballa diverses àrees de coneixement 

a través d’activitats com proposar ‘bandes sonores’ basades en cançons sobre 

l’exili o la guerra de cantautors nacionals (de cada territori), fins a treballar els 

conceptes del Dibuix Tècnic emprant com a referència la maquinària bèl·lica de 

la Guerra Civil o la Segona Guerra Mundial. En resum, aquest és un exemple de 

projecte multidisciplinar que a través d’un tema relacionat amb la interculturalitat 

es permet treballar amb diverses àrees de coneixement. 
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5. CAS PRÀCTIC 

5.1 Justificació selecció eTwinning 

En el capítol anterior s’han presentat diverses iniciatives en mobilitat virtual. La 

majoria d’elles estan adreçades a l’ensenyament universitari, sent només 

eTwinning la que està específicament dissenyada pels ensenyaments Primaris i 

Secundaris. Aquest és el motiu principal pel qual s’ha escollit aquest projecte a 

l’hora de dissenyar un cas pràctic per a la seva implementació. A més, eTwinning 

ofereix una plataforma amb la qual es poden iniciar projectes diversos, cercar 

docents per incorporar-los com a col·laboradors, i afegir estudiants per a crear 

grups de treball. Per altra banda, també ofereix un entorn segur a través del qual 

es poden coordinar les activitats i presentar els artefactes dels projectes. 

5.1.1 Elements del projecte 

Tal com s’ha comentat anteriorment, eTwinning ofereix una plataforma web 

dissenyada per a la mobilitat virtual. Aquesta plataforma està composta per 

diferents apartats que permeten crear activitats, presentar-les en una estructura 

ordenada, coordinar docents i alumnes i crear espais de discussió. La facilitat 

amb la qual es pot articular una proposta didàctica amb eTwinning és un factor 

clau a l’hora de seleccionar-lo per a implantar una experiència en mobilitat virtual. 

Amb tot, a continuació es presenta la descripció del marc de treball virtual en el 

qual estarà ubicada la proposta. 

❖ Projecte o TwinSpace 

El projecte és el contenidor a on succeeix la mobilitat, ja que forma el marc de 

treball dins del qual es produeixen les comunicacions, es comparteixen els 

continguts, s’estableixen les relacions entre alumnes i docents, i es publiquen els 

artefactes. Per a crear un projecte, un dels docents ha de cercar altres ‘companys’ 
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dins la plataforma i convidar-los a participar. Quan un o més docents han 

acceptat participar en el projecte, aquest passa a ser revisat pel Servei de Suport 

Nacional. Finalment, el TwinSpace mostra diverses seccions dedicades a 

presentar un diari de projecte, un espai de comunicació i coordinació entre 

docents, espais per a la càrrega d’arxius multimèdia, fòrums de discussió, 

creació de pàgines i configuració de l’espai. 

La figura de més avall mostra de forma esquemàtica com és l’espai de treball del 

projecte. Notar que en funció del tipus de perfil (docent o alumne) la presentació 

de la mateixa variarà. Per exemple, un alumne no veurà ni el butlletí ni el diari de 

projecte, ja que són elements dedicats als docents.  

 

Figura 5-1 Esquemàtic de l’espai de treball del projecte 

 

 

Capçalera Projecte 

MaterialPàgines Inici Fòrum Membres 

Espai per a crear pàgines, pujar imatges i vídeos 

Butlletí del projecte Diari del projecte 
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❖ Pàgines 

Un projecte es pot dividir en pàgines per organitzar els temes i presentar la 

informació de forma estructurada. Els docents poden crear pàgines i subpàgines 

per estructurar el contingut, i a més poden afegir tot tipus de materials des de 

presentacions fins a vídeos d’altres plataformes (Youtube per exemple). 

Aquestes pàgines poden ser públiques o privades, és a dir, poder ser visibles o 

no des de fora de la plataforma. Per altra banda, els docents tenen la potestat de 

decidir si un o diversos alumnes poden administrar les pàgines del projecte, ja 

que existeixen diversos rols pels membres del projecte: docent administrador, 

docent, alumne administrador, alumne i visitant. En resum, les pàgines serveixen 

per a presentar els artefactes creats o plantejar activitats. 

La imatge de més avall serveix com exemple per mostrar què són les pàgines 

d’un projecte. 

 

Figura 5-2 Exemple de pàgines d’un projecte. Extret d’Eat Well, Grow Better. 

 

 

https://twinspace.etwinning.net/16936/home
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❖ Materials 

Aquesta secció és un repositori de documents de text o multimèdia, separat en 

tres categories: imatges, vídeos i documents. Una de les potencialitats d’aquesta 

part és la facilitat amb la qual es permet pujar el contingut, ja estigui ubicat a 

l’ordinador del docent o alumne; o en un recurs extern com blogs, planes web o 

serveis de vídeo en línia. Cada element del repositori pot ser emprat en una o 

diverses pàgines, i com abans, no només els docents poden decidir el contingut 

textual i audiovisual; sinó que també ho poden fer els alumnes. Aquesta és una 

part molt important perquè permet a tots els participants compartir les seves 

creacions, i involucrar-los encara més en l’experiència. 

La imatge següent és un exemple de repositori de materials al TwinSpace. 

 

Figura 5-3 Exemple per la secció de materials de TwinSpace. Extret  d’eTwinning Espanya 

 

 

http://etwinning.es/es/de_quien_twinspace_2/
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❖ Fòrums 

Els fòrums són espais de discussió dins del projecte, i formen l’element de 

comunicació asíncrona del projecte. Els docents poden obrir nous temes de 

debat per a complementar els continguts tractats, poden crear espais de 

coordinació entre alumnes, per a dipositar artefactes per a la seva revisió abans 

de fer-los públics a les pàgines, etc. Els elements anteriors feien referència al fet 

de compartir; mentre que el fòrum treballa la comunicació i permet als alumnes 

tenir un contacte virtual amb els seus companys. Com altres fòrums, es tracta 

d’un espai de debat i de reflexió sobre tots els aspectes relacionats amb el 

projecte, així com per a prendre consciència de la diversitat cultural. 

 

Figura 5-4 Exemple de fòrum a TwinSpace. Extret d’eTwinning Espanya 

 

❖ Membres o Live 

Si els fòrums són elements de comunicació asíncrona, els xats i els 

esdeveniments de vídeo-conferència (VC) són elements de comunicació 

síncrona (en temps real). Els docents poden crear sales de xat pels diferents 

grups i fer que els alumnes comparteixin idees en temps real no només durant 

les hores lectives, sinó a qualsevol hora si és necessari. A més, s’ofereix la 

http://etwinning.es/en/actividades-para-proyectos/the-riddle-masters/
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capacitat de descarregar les converses dels alumnes per avaluar aspectes 

lingüístics i comunicatius del projecte. Les sessions de VC s’han de planificar 

amb antelació i suposen un contacte virtual directe entre els grups del projecte. 

Aquesta secció és la més potent per a aprofitar les capacitats de la mobilitat 

virtual, pel contacte directe que tenen els alumnes i docents. 

 

Figura 5-5 Exemple de videoconferència dins TwinSpace. Extret de Life Is Math, Math Is Life 

 

5.1.2 Contextos que fan la mobilitat 

El cas pràctic s’emmarca dins del centre IES Isidor Macabich, ubicat al municipi 

d’Eivissa. L’oferta formativa del centre va des de l’Ensenyament Secundari 

Obligatori, passant pels Batxillerats en les modalitats d’Humanitats, Ciències 

Socials i Cientifíco-tecnològic, fins a diverses famílies professionals. En concret, 

el cas pràctic està pensat pels alumnes de 3r de l’ESO de la branca de 

Matemàtiques Acadèmiques. Aquest grup consta de 17 alumnes, sent bastant 

homogeni en la seva composició i sense cap alumne de necessitats especials. 

El motiu per a seleccionar aquest grup és perquè és amb el que s’ha pogut 

practicar la docència durant la redacció del TFM. 

https://twinspace.etwinning.net/16958/home
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5.2 Objectius 

L’objectiu principal del cas pràctic és realitzar una unitat didàctica dins del context 

de la mobilitat virtual. Per aconseguir-ho s’estableixen diverses fites, la primera 

de les quals passa per estudiar i definir les directrius i punts clau a l’hora de 

dissenyar un currículum conjunt, en el context mencionat anteriorment. Això 

implica consensuar des dels objectius didàctics i les competències a treballar; 

fins els criteris d’avaluació, seguint uns criteris determinats i el més 

estandarditzats possible. En segon lloc, s’han de dissenyar les sessions d’acord 

amb l’àrea de l’especialitat (Matemàtiques en aquest cas), la filosofia de la MV, i 

un nivell educatiu concret. 

5.3 Metodologia 

La metodologia emprada per a realitzar el cas pràctic es basarà en el que es 

coneix com “Disseny Basat en Investigació” (Barab, 2006), (Anderson & Shattuck, 

2012) o de les seves sigles en anglès DBR13. El motiu per emprar aquesta 

metodologia és per a dissenyar, desenvolupar i avaluar la introducció 

d’eTwinning a les aules de Secundària, i recollir dades que permetin la millora 

constant en noves iteracions, és a dir, és una metodologia per a fer el seguiment 

a la innovació que es proposa a l’aula. S’ha de comentar que la posada en 

pràctica del cas és irrealitzable donada la temporització del TFM, i que per tant 

no es tindrà retroalimentació pel que fa a la confirmació o no de la hipòtesi inicial. 

No obstant això, es considera que és una metodologia adequada per a estudiar 

el grau d’èxit de les iniciatives en innovació educativa. 

                                            

13 http://dbr.coe.uga.edu/explain01.htm 

http://dbr.coe.uga.edu/explain01.htm
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5.4 Relació amb l’especialitat 

La mobilitat virtual, així com una de les seves realitzacions a través d’eTwinning, 

és un element transversal a qualsevol especialitat. S’ha de recordar que la MV 

no va sorgir per a innovar dins d’una especialitat educativa concreta, sinó per a 

eliminar o difuminar les barreres físiques de la mobilitat tradicional. Per tant, la 

relació amb l’especialitat de Matemàtiques és directa, en el sentit que es poden 

dissenyar Programacions d’Aula o Didàctiques que integrin totalment els 

mecanismes oferts per eTwinning, i per la MV en general. Amb tot, des de la 

perspectiva de les Matemàtiques s’ha dissenyat una Unitat Didàctica que treballa 

els continguts relatius a l’Estadística, així com les competències relacionades, 

incorporant els mecanismes oferts per la plataforma eTwinning i que generen 

l’experiència en mobilitat virtual pels alumnes. 

5.5 Proposta didàctica 

La proposta didàctica s’ha dissenyat, en primer lloc, tenint en compte les pautes 

descrites a l’apartat 3.5 Directrius pel disseny de propostes didàctiques amb MV, 

les quals fan referència a la confecció dels grups internacionals i la comunicació 

entre els membres dels mateixos, així com entre els docents; a més de fer 

recomanacions sobre les eines TIC a emprar, i sobre la decisió dels objectius 

didàctics, competències i continguts a treballar. Pel disseny de la proposta també 

s’ha tingut en compte la producció conjunta de recursos educatius, i quines 

característiques han de tenir, així com el consens a l’hora d’establir els criteris 

d’avaluació i la seva realització. Finalment, el títol de la Unitat Didàctica és 

“Territori illenc: quins són els reptes mediterranis de futur?” i aborda l’impacte del 

turisme en el territori des de diferents vessants. 
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5.5.1 Objectius didàctics 

Els objectius de la Unitat Didàctica han de ser prèviament consensuats entre tots 

els docents que formen el projecte, i dissenyats en funció de les pautes anteriors. 

No s’han de posar restriccions a incorporar objectius diversos, sempre que 

tinguin relació amb la matèria i amb la mobilitat virtual. En aquest sentit, els 

objectius de la proposta han de permetre valorar la importància de les 

Matemàtiques en la vida real, com eina per afrontar i analitzar situacions diverses, 

així com per a desenvolupar el pensament crític. A més, també han de permetre 

reconèixer la varietat tant cultural com lingüística, així com desenvolupar les 

habilitats necessàries per a treballar en grups internacionals i per a preparar als 

estudiants per a la seva futura vida laboral. 

Tenint en compte l’anterior, a continuació es proposa el conjunt d’objectius 

didàctics, separats entre els propis que fan el disseny de la MV i els 

corresponents a l’especialitat: 

Taula 5-1 Objectius didàctics de la proposta 

Objectius de la MV Objectius de l’especialitat 

1) Entendre l’ús d’eTwinning i el 

concepte de la mobilitat virtual. 

2) Conèixer el territori internacional 

amb el qual es col·laborarà i 

assimilar els trets culturals propis 

del mateix. 

3) Desenvolupar habilitats per a 

parlar en públic. 

4) Millorar l’ús de llengües 

estrangeres. 

5) Entendre i saber interpretar la 

informació present en els mitjans 

de comunicació, tant nacionals 

com internacionals. 

6) Emprar eines TIC en funció de les 

necessitats del context. 

1) Guiar als alumnes en les primeres 

passes en l’estudi de l’Estadística. 

2) Treballar la capacitat de síntesi i 

presentació de la informació. 

3) Treballar els continguts 

conceptuals, procedimentals i 

actitudinals relacionats amb 

l’Estadística. 

4) Experimentar i comparar els 

diferents tipus de representació de 

dades. 

5) Millorar l’ús d’eines TIC pel treball 

amb dades estadístiques. 
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5.5.2 Relació de competències clau 

Per tal de determinar quines són les competències treballades en la proposta 

didàctica, els docents de cada territori han de posar en comú les pròpies del país 

i seleccionar les més adients en funció dels objectius didàctics anteriors, i en 

relació amb la matèria. Per altra banda, les competències pròpies treballades per 

la mobilitat virtual i definides a l’apartat 3.4 del TFM, poden ser relacionades amb 

les competències pròpies de cada país, i en el nostre cas amb les competències 

clau del currículum d’Ensenyament Secundari14. A continuació es proposa una 

relació de competències, determinada en funció dels objectius didàctics, de la 

matèria a tractar i de la MV. Aquesta proposta hauria de ser realitzada pels 

docents de tots els territoris en els quals es planteja el projecte, de forma que 

quedessin clarament identificades quines competències es treballen a la UD. 

Taula 5-2 Proposta de relació de competències per a la UD d’Estadística 

Competència segons 

el currículum pactat 

Competència equivalent  en MV 

Matemàtica. Ciències i 

Tecnologia. 
N/A 

Digital. Aprenentatge en xarxa i ús d’eines TIC. 

Comunicació lingüística. Comprensió de mitjans de comunicació i digitals. 

Aprendre a aprendre. Habilitats d’aprenentatge autoregulat actiu. 

Aprenentatge autònom. Aprenentatge en xarxa. 

Sentit d’iniciativa i 

esperit emprenedor. 

Aprenentatge en xarxa. Habilitats d’aprenentatge 

autoregulat actiu. Coneixements sobre MV i 

Educació en Obert. 

Social i cívica. Habilitats i actituds interculturals. Obertura a noves 

maneres de fer i pensar. 

Consciència i 

expressions culturals. 

Habilitats i actituds interculturals. Obertura a noves 

maneres de fer i pensar. Aprenentatge interactiu i 

col·laboratiu en un entorn internacional. 

                                            

14  http://www.educacionyfp.gob.es/educacion/mc/lomce/el-curriculo/curriculo-primaria-eso-
bachillerato/competencias-clave/competencias-clave.html 

http://www.educacionyfp.gob.es/educacion/mc/lomce/el-curriculo/curriculo-primaria-eso-bachillerato/competencias-clave/competencias-clave.html
http://www.educacionyfp.gob.es/educacion/mc/lomce/el-curriculo/curriculo-primaria-eso-bachillerato/competencias-clave/competencias-clave.html
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5.5.3 Taula de continguts 

A continuació es presenten els continguts sobre Estadística de la Unitat Didàctica. 

Taula 5-3 Continguts per a la UD d’Estadística 

Continguts 

Conceptuals Procedimentals Actitudinals 

1. Definició de població, individu i 

mostra. 

2. Definició de variable estadística. 

a. Tipus de variables estadístiques: 

qualitatives i quantitatives. 

3. Freqüències absolutes i relatives. 

4. Coneixement dels diferents 

diagrames per a representar 

informació: barres, sectors i polígons 

de freqüència. 

1. Saber reconèixer els elements 

bàsics per analitzar estadístiques. 

2. Saber identificar els diferents tipus 

de variables estadístiques. 

3. Saber confeccionar una taula de 

freqüències. 

4. Saber representar i extreure 

informació a través de diversos tipus 

de taules. 

5. Establir mètodes per a verificar la 

coherència dels resultats. 

6. Establir procediments per a 

sistematitzar la representació de 

dades. 

7. Utilitzar correctament les fulles de 

càlcul i la calculadora per a treballar 

amb dades estadístiques i 

representar-les. 

1. Incorporar com a propi el procés de 

l’estudi estadístic. 

2. Extreure conclusions coherents 

amb la informació analitzada. 

3. Aprendre a generalitzar en funció 

del context. 

a. Entendre l’efecte que poden 

tenir les generalitzacions en 

entorns multiculturals. 

4. Aprendre a llegir estadístiques i a 

interpretar les dades en el seu 

context. 

5. Diferenciar els contextos en els 

quals es donen les xifres 

estadístiques. 

6. Tenir esperit crític davant les 

estadístiques presentades en els 

mitjans de comunicació i digitals. 
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8. Saber emprar les eines TIC 

d’eTwinning en el context adequat 

(xat, fòrums i pàgines). 

9. Saber organitzar el seu propi espai i 

temps de treball. 

10.  Establir estratègies per a coordinar 

les tasques grupals. 

7. Mostrar iniciativa per analitzar 

fenòmens emprant diversos 

paràmetres i analitzant els resultats. 

8. Aprendre a comprovar la validesa 

de les solucions obtingudes davant 

de fenòmens concrets. 

9. Saber-se expressa  correctament de 

forma oral i escrita. 

10. Tenir cura a l’hora de presentar 

resultats sobre anàlisis o tasques. 

11.  Ser conscient de les diferències 

culturals amb els seus iguals. 

12.  Fer un bon ús de les eines TIC tant 

del centre com d’eTwinning. 

13. Tenir voluntat per voler expressar-

se en un altre idioma. 

14.  Aprendre a treballar en equip i a 

respectar les idees contràries. 

15. Aprendre a organitzar el temps de 

treball dins i fora de l’aula. 
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5.5.4 Temporització d’activitats 

Seguidament es presenta la temporització de les sessions per a la UD. 

Taula 5-4 Temporització de sessions 

Setmana Activitat Títol 

1 1 Presentació i formació dels equips internacionals. 

2 Territori illenc: quins són els reptes mediterranis del 

futur? 

3 El flux de turistes. 

4 Aigua, urbanització i població: el nostre triangle de la 

sostenibilitat illenca. Càlcul i representació de dades. 

2 5 Recopilació de dades i elaboració de reflexions. 

6 Prova de coavaluació. 

 

5.5.5 Descripció de les activitats 

En aquest apartat es descriuen les activitats de la UD. Per a cada sessió es 

descriu la metodologia que s’aplicarà, la temporització de les activitats, una breu 

explicació de les mateixes i els recursos d’eTwinning emprats. Sobre la 

temporització de les sessions, aquestes tindran una durada aproximada de 

cinquanta minuts. Com s’ha comentat en anteriors ocasions, tots els apartats de 

la sessió han estat prèviament consensuats amb tots els docents que participen 

en el projecte15. A més, els grups de feina són el  més heterogenis possible i de 

caràcter internacional. Finalment, es proposa que cada sessió sigui una pàgina 

visible del projecte d’eTwinning. 

La realització de les sessions presenta certes particularitats. En primer lloc, les 

activitats es realitzaran a una sala amb suficients ordinadors, portàtils o tauletes 

                                            

15 Donades les restriccions pràctiques d’aquest TFM, es fa la suposició de que es poden trobar 
les mateixes dades tant en fonts nacionals com internacionals, amb l’ajuda dels docents de cada 
regió. 
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pels alumnes, i que a més tenen connexió a Internet, disposen de càmera web i 

els alumnes tenen disponibles auriculars amb micròfon i amb certa cancel·lació 

de soroll. En segon lloc, els docents indicaran als alumnes que creïn les 

videotrucades grupals a través de l’eina Skype® o similar, o bé a través de la 

pròpia plataforma, per a que així tots puguin conversar sobre les preguntes 

plantejades. Amb tot, els alumnes estaran conversant en grup a través d’eines 

de videoconferència per a realitzar una activitat grupal. 

Per altra banda, durant el transcurs del projecte es vol treballar de manera 

transversal amb el departament d’Anglès/Llengua Estrangera. La idea és que les 

comunicacions del fòrum formin part d’una activitat transversal als dos 

departaments (Matemàtiques/Llengua Estrangera), i que els alumnes puguin 

tenir suport per a escriure en un altre idioma (Anglès/Català/Espanyol), així com 

per avaluar si no només les respostes són correctes en l’àmbit matemàtic sinó 

també lingüístic. Els docents del projecte podran donar accés al TwinSpace en 

mode “convidat” als altres docents, per a que puguin avaluar o donar suport als 

alumnes que ho necessitin. 

Seguint amb l’aspecte idiomàtic, el suport es planteja de diverses formes. Una 

primera forma és confeccionar grups de treball en els quals el caràcter heterogeni 

també inclogui la combinació d’alumnes amb una bona competència lingüística, 

normal i pobre, de forma que es fomenti la cooperació entre els mateixos. Una 

segona manera és disposar d’un professor de suport o ajudant de conversa del 

departament d’Anglès/Llengua Estrangera en format presencial, per assistir en 

les converses de grup. Una altra forma és crear glossaris amb la terminologia 

específica de la UD, i facilitar eines en línia com diccionaris, tesaurus i traductors. 

Per acabar, les activitats han de representar la redacció de textos curts i sintètics, 

per afavorir la motivació de l’alumne. 
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Finalment, quant a l’ús dels fulls de càlcul i representació de les dades, al 

currículum de Tecnologia pel primer cicle de l’ESO 16  es treballen aquests 

conceptes, de forma que els alumnes saben introduir dades a un full de càlcul 

però no representar-les, ja que això darrer forma part dels objectius de la UD. 

Això implica que abans ha hagut coordinació amb el departament de 

Tecnologia/Informàtica del centre, per tal de treballar de manera transversal els 

coneixements informàtics relatius a l’ús de fulls de càlcul. Notar que al currículum 

de matemàtiques, un dels objectius didàctics és l’ús d’eines tecnològiques pel 

càlcul i representació de dades. 

A continuació es descriuen les sessions per a la UD del cas pràctic. Totes les 

activitats es presenten resumides, ja que es desenvolupen a l’ANNEX I  activitats 

unitats didàctiques. 

5.5.5.1 Sessió 1: Presentació i formació dels equips internacionals 

En aquesta primera sessió es faran dues activitats per a introduir eTwinning, i 

per a que els alumnes es coneguin entre ells, a més d’una tercera destinada a 

avaluar els coneixements inicials. A continuació es presenta la planificació 

d’activitats, així com una breu descripció de les mateixes i la metodologia 

emprada. 

• Planificació d’activitats 

Taula 5-5 Planificació de la sessió 1 

Sessió Activitat Recurs 
eTwinning 

Durada 
(minuts) 

1 
1.1 – Presentació eTwinning i 

TwinSpace del projecte. 

Videoconferència. 10 

                                            

16 
http://weib.caib.es/Normativa/Curriculum_IB/secundaria_lomce/tecnologia_especifica1rcicleES
O.pdf 

http://weib.caib.es/Normativa/Curriculum_IB/secundaria_lomce/tecnologia_especifica1rcicleESO.pdf
http://weib.caib.es/Normativa/Curriculum_IB/secundaria_lomce/tecnologia_especifica1rcicleESO.pdf
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Sessió Activitat Recurs 
eTwinning 

Durada 
(minuts) 

1 
1.2 – Presentacions dels 

alumnes. 

Videoconferència. 15 

1 
1.3 – Avaluació inicial amb 

Kahoot 

Videoconferència. Restant 

 

• Activitats 

Taula 5-6 Breu descripció de les activitats de la sessió 1 

Activitat Breu descripció 

1.1 – Presentació eTwinning i 
TwinSpace del projecte. 

Presentació d’eTwinning i espai de 
projecte TwinSpace. 

1.2 – Presentacions dels alumnes. 
Els alumnes es presenten als seus 
companys (nacionals i 
internacionals). 

1.3  – Avaluació inicial amb Kahoot 

Es realitza una prova no puntuable 
per a determinar el grau de 
coneixements dels estudiants sobre 
Estadística. 

 

• Metodologia 

Inicialment, s’establirà una Videoconferència amb l’altre grup i a on els dos 

docents aniran presentant conjuntament l’eina i el seu funcionament. Els docents, 

de forma alterna, faran una petita explicació sobre com emprar-la, a on dipositar 

els artefactes i com realitzar la coordinació de tasques. Addicionalment 

s’exposarà resumidament el calendari de sessions i s’indicarà la composició dels 

grups de treball, elements que quedaran penjats a la primera pàgina de l’espai 

del projecte (TwinSpace). Seguidament, es farà una ronda de presentacions per 

a que tots els alumnes es donin a conèixer. Idealment, aquesta ronda de 

presentacions ha d’alternar torns de presentació d’un i altre centre. Finalment, 

es realitzarà una activitat destinada a l’avaluació inicial de conceptes (no 

puntuable) d’Estadística mitjançant l’aplicació Kahoot. 
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5.5.5.2 Sessió 2: Territori illenc: quins són els reptes mediterranis 

del futur? 

La segona sessió estarà dedicada a introduir breument la qüestió inicial sobre 

quins són els reptes mediterranis del futur. Es proposaran dues activitats pels 

alumnes (la restant és pels docents) relacionades amb la comprensió lectora i la 

publicació d’escrits al TwinSpace del projecte. 

• Planificació d’activitats 

Taula 5-7 Planificació de la sessió 2 

Sessió Activitat Recurs eTwinning Durada (minuts) 

2 
2.1 – Presentació de la 

qüestió inicial. 
Videoconferència. 10. 

2 
2.2 – Activitat de 

comprensió lectora. 

Videoconferència. 

Sales de xat i fòrum. 
Restant. 

2 
2.3 – Publicació al 

TwinSpace. 

Sales de xat i 

TwinSpace. 
7 dies. 

 

• Activitats 

Taula 5-8 Breu descripció de les activitats de la sessió 2 

Activitat Breu descripció 

2.1 – Presentació de la qüestió 
inicial. 

Exposició dels docents de la qüestió 
inicial de la sessió. 

2.2 – Activitat de comprensió 
lectora. 

Lectura i anàlisi en base a certes 
preguntes de caràcter estadístic. 
Publicació al fòrum dels anàlisis i 
comentaris dels companys. 

2.3 – Publicació al TwinSpace. 
Publicació de les respostes a les 
preguntes de l’activitat 2.2 a la pàgina 
corresponent del TwinSpace. 

 

• Metodologia de la sessió 

La metodologia d’aquesta sessió es basa en guiar als estudiants en la seva 

aproximació cap a l’estudi de l’Estadística. Per això, s’han escollit dues notícies 
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relacionades amb el turisme, penjades a la segona pàgina del TwinSpace i que 

els alumnes han de llegir i comentar d’acord amb certes preguntes, per a 

finalment penjar les respostes al fòrum corresponent. Tant per a escollir les 

notícies com per a dissenyar les qüestions, s’han mantingut reunions de 

coordinació a través del TwinSpace (Live), per a definir els objectius 

d’aprenentatge que emanen de tals preguntes i així aconseguir l’objectiu inicial 

de la sessió. Els resultats de les reunions hauran de quedar recollits a l’espai del 

diari dels docents, dins del propi TwinSpace. 

En aquesta sessió es dividirà als alumnes en grups de treball, prèviament 

dissenyats pels docents del projecte i notificats als alumnes. L’objectiu és 

aconseguir grups el més heterogenis possible i que incorporin membres dels dos 

territoris, i d’aquesta manera afavorir el treball de les competències clau. Els 

alumnes treballaran de manera síncrona durant l’hora lectiva, i de manera 

síncrona o asíncrona fora de la mateixa per acabar l’activitat 2.3, en els set dies 

posteriors a aquesta sessió. Addicionalment, els alumnes tenen disponible una 

entrada al fòrum del projecte per a dirigir els dubtes durant les activitats, tant als 

docents com a la resta de grups. Finalment, les respostes plantejades a l’activitat 

2.3 quedaran penjades a l’entrada corresponent del fòrum, així com a la pàgina 

corresponent del TwinSpace. 

5.5.5.3 Sessió 3: El flux de turistes 

La tercera sessió serveix per a realitzar l’explicació i el treball sobre els primers 

conceptes d’Estadística. Per això es plantegen quatre activitats dedicades a 

explicar els continguts i treballar amb ells. 
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• Planificació d’activitats 

Taula 5-9 Planificació de la sessió 3 

Sessió Activitat 
Recurs 

eTwinning 
Durada (minuts) 

3 
3.1 – Explicació dels 

continguts teòrics. 

Videoconferència. 

Fòrum. 
15. 

3 
3.2 – Introducció a les 

activitats. 
Videoconferència. 5. 

3 
3.3 – Confecció de taules 

de freqüències. 

Sales de xat i 

fòrum. 

Restant i 7 dies 

següents. 

3 
3.4 – Publicació a la 

pàgina del TwinSpace. 

Sales de xat i 

TwinSpace. 
7 dies següents. 

 

• Activitats 

Taula 5-10 Breu descripció de les activitats de la sessió 3 

Activitat Breu descripció 

3.1 – Explicació dels continguts 
teòrics. 

Exposició dels docents dels 
conceptes de la sessió. 

3.2 – Introducció a les activitats. 
Exposició de les activitats i forma de 
realitzar-les. 

3.3 – Confecció de taules de 
freqüències. 

Lectura de dades i confecció de 
taules. Publicació al fòrum dels 
resultats i comentaris dels 
companys. 

3.4 – Publicació al fòrum i a la 
pàgina del TwinSpace. 

Publicació de les taules de l’activitat 
3.3 al TwinSpace del projecte. 

 

• Metodologia de la sessió 

En aquesta sessió, a través de videoconferència, els docents faran una petita 

explicació sobre els tipus de variables estadístiques i sobre com confeccionar 

taules de freqüències. Seguidament, els alumnes entraran al fòrum del projecte, 

i dins de cada fil corresponent al seu grup trobaran les activitats a realitzar, així 

com les instruccions necessàries. Els docents realitzaran una breu explicació 

general de les mateixes, i seguidament els alumnes es posaran a treballar en 

grup. Les taules definitives seran supervisades pels docents abans de ser 
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incorporades a la pàgina d’aquesta sessió al TwinSpace. Finalment, es requerirà 

que per a que les taules siguin publicades, es faci amb una breu explicació sobre 

la interpretació de les mateixes que podrà ser comentada per la resta d’alumnes. 

5.5.5.4 Sessió 4: Aigua, urbanització i població: el nostre triangle de 

la sostenibilitat illenca. Càlcul i representació de dades. 

La quarta sessió suposa la continuació del treball sobre els continguts 

d’Estadística. L’estructura seguirà el mateix patró que l’anterior sessió 3, amb 

activitat introductòria i de treball per part dels alumnes. 

• Planificació d’activitats 

Taula 5-11 Planificació de la sessió 4 

Sessió Activitat 
Recursos 
eTwinning 

Durada (minuts) 

4 
4.1 – Introducció als 

continguts teòrics. 
Videoconferència. 10. 

4 
4.2 – Introducció a les 

activitats. 
Videoconferència. 5. 

4 

4.3 – Representació de 

dades estadístiques. 

Publicació a TwinSpace. 

Sales de xat i 

fòrum. 

TwinSpace. 

7 dies. 

 

• Activitats 

Taula 5-12 Breu descripció de les activitats de la sessió 4 

Activitat Breu descripció 

4.1 – Introducció als continguts 
teòrics. 

Exposició dels docents dels 
conceptes de la sessió. 

4.2 – Introducció a les activitats. 
Exposició de les activitats i forma de 
realitzar-les. 

4.3 – Representació de dades 
estadístiques. Publicació a 
TwinSpace. 

Lectura de dades i representació. 
Publicació al fòrum dels resultats i 
comentaris dels companys. 
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• Metodologia de la sessió 

La metodologia d’aquesta sessió és molt similar a la sessió 3 anterior. L’objectiu 

d’aquesta sessió 4 és que els alumnes aprenguin a identificar i representar dades 

estadístiques, per a finalment extreure certes conclusions. Igual que en la sessió 

anterior, els docents dedicaran uns minuts a introduir els conceptes i explicar les 

activitats. Seguidament els alumnes es posaran a treballar de forma cooperativa. 

Comentar que les dades de les activitats que els alumnes treballaran, han estat 

prèviament filtrades i exposades de forma entenedora per part dels docents, a fi 

de no carregar la primera presa de contacte amb l’Estadística. Finalment, les 

respostes a les preguntes de cada activitat es penjaran en el fil corresponent del 

fòrum (un per grup), i en ser revisades pels docents, a la pàgina dins el 

TwinSpace. 

5.5.5.5 Sessió 5: Recopilació de dades i presentacions. 

La penúltima sessió estarà dedicada a fer i exposar les presentacions sobre les 

reflexions de la qüestió inicial, sobre els reptes mediterranis del futur.  

• Planificació d’activitats 

Taula 5-13 Planificació de la sessió 5 

Sessió Activitat 
Recursos 
eTwinning 

Durada (minuts) 

5 
5.1 – Introducció a les 

activitats grupals. 
Videoconferència. 10. 

5 
5.2 – Elaboració de les 

presentacions. 

Videoconferència, 

fòrum i sales de 

xat. 

7 dies següents. 

5 

5.3 – Exposició de les 

presentacions al 

TwinSpace. 

Sales de xat i 

TwinSpace. 
Durant setmana 2 
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• Activitats 

Taula 5-14 Breu descripció de les activitats de la sessió 5 

Activitat Breu descripció 

5.1 – Introducció a les activitats 
grupals. 

Exposició per part dels docents de 
l’estructura i característiques de les 
activitats. 

5.2 – Elaboració de les 
presentacions. 

Treball sobre les presentacions dels 
resultats i reflexions. 

5.3 – Exposició de les 
presentacions al TwinSpace. 

Presentació de les reflexions per 
grup. 

 

• Metodologia de la sessió 

Aquesta sessió es dedicarà a reflexionar sobre les dades recopilades a les 

sessions anteriors, per a elaborar una presentació de 10 minuts que quedarà 

penjada i visible a la darrera pàgina del projecte. Els docents assignaran la 

temàtica de la presentació a cada grup, i que haurà de donar resposta a la 

qüestió de quins són els reptes mediterranis del futur. Inicialment, els docents 

explicaran l’activitat mitjançant una videoconferència, i després els alumnes 

treballaran en grup i de forma cooperativa per a crear una presentació, en format 

vídeo i en la que apareguin tots els membres del grup. 

Per a cada grup, es demana fer una recopilació de totes les dades que han 

treballat a les sessions 2 a 4, per a que expliquin una part sobre la qüestió de 

quins són els reptes mediterranis del futur. Han de realitzar un vídeo explicatiu 

que tracti tots els aspectes demanats i els ampliï o complementi. Aquesta 

presentació quedarà penjada al fòrum, en un fil per grup i serà avaluada per la 

resta de companys en funció de rúbrica corresponent (Annex II). 
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5.5.5.6 Sessió 6. Prova de coavaluació 

Aquesta darrera sessió consta de dues activitats, la primera dedicada a la prova 

de coavaluació individual, en la que els alumnes han de realitzar una sèrie 

d’exercicis. La segona activitat, és la revisió dels exercicis per part de la resta 

d’alumnes, a on han d’afegir comentaris al que han fer els seus companys. 

• Planificació d’activitats 

Taula 5-15 Planificació sessió 6 

Sessió Activitat 
Recursos 
eTwinning 

Durada (minuts) 

6 6.1 – Prova de 

coavaluació 

Cap 50 

6 6.2 – Revisió de la 

prova. 

Coavaluació 

Xat Fins la propera 

sessió 

 

• Activitats 

Taula 5-16 Breu descripció de les activitats de la sessió 6 

Activitat Breu descripció 

6.1 – Prova de coavaluació Prova d’avaluació individual. 

6.2 – Revisió de la prova. 
Coavaluació 

Els alumnes corregeixen la prova 
d’avaluació d’un altre alumne d’un 
altre territori, i fan els comentaris 
adients. Els docents revisaran les 
proves i els comentaris. 

 

• Metodologia de la sessió 

La darrera sessió en l’àmbit de la mobilitat virtual tractarà sobre una prova de 

coavaluació, de caràcter individual i per a tots els alumnes. Una vegada acabada, 

serà entregada als respectius docents per a que aquests l’assignin a un altre 

alumne de l’altre territori. Una vegada assignades, els alumnes hauran de 

comentar per parelles i via el xat els resultats de la prova, fer els comentaris 
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adients sobre la mateixa i indicar si hi ha respostes o procediments que s’han de 

canviar i per què. Això es fa per a que els alumnes d’ambdós adoptin estratègies 

per a millorar el seu propi procés d’ensenyament-aprenentatge. Una vegada fets 

els comentaris sobre les proves, aquestes seran retornades als docents per a 

que les revisin. En aquest intercanvi, els docents també exerciran l’activitat de 

control necessària per assegurar el bon funcionament del procés (recordar que 

els xats es poden descarregar). Finalment, els docents han de revisar els 

comentaris i fer les seves aportacions. 

5.5.6 Criteris d’avaluació 

En primer lloc, l’avaluació de la UD compren tres estadis diferenciats: avaluació 

inicial, durant el procés i final. L’avaluació inicial, que no serà puntuable (excepte 

per l’actitud dels alumnes) ha de servir per a tenir una referència sobre el grau 

de coneixement que tenen els alumnes dels continguts d’Estadística. L’avaluació 

durant el procés es basarà en l’observació del treball diari i les diferents 

entregues; mentre que la final es basarà en una presentació i una prova de 

coavaluació. En segon lloc, els criteris d’avaluació són, en general, els descrits 

en el currículum de Matemàtiques i els consensuats pels docents del projecte de 

tots els territoris tal com es mostra a la Taula 5-17. A més, aquests criteris estan 

associats als continguts conceptuals (C), procedimentals (P) i actitudinals (A), 

per a tenir una millor referència a l’hora de determinar el que s’està avaluant. 

Taula 5-17 Criteris d’avaluació de l’Especialitat i d’eTwinning 

Criteris d’avaluació 

Matemàtiques: Bloc estadística eTwinning 

Sap definir els conceptes de 
població, individu, mostra, i els tipus 
de variable des de la perspectiva de 
l’estadística. (C) 

És conscient de l’entorn virtual en el 
qual treballa, i de les seves 
limitacions. (A) 

Sap aplicar els conceptes estadístics 
a casos concrets. (P) 

Empra els recursos d’eTwinning de 
forma correcta i en el seu context. (A) 

Sap organitzar conjunts de dades en 
taules de freqüències, i sap calcular 
les freqüències absolutes, relatives i 
les acumulades. (C, P) 

Té cura a l’hora de generalitzar i 
entén els efectes negatius que poden 
tenir les generalitzacions en altres 
entorns culturals. (A) 
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Criteris d’avaluació 

Sap representar les dades de les 
taules de freqüències. (C, P) 

Sap expressar-se correctament de 
forma oral i escrita, tant el l’idioma 
propi com en un estranger. (A) 

Sap escollir el tipus de representació 
que millor explica les dades 
recollides. Sap distingir entre els tipus 
de representació per a donar 
interpretacions diferents a les 
mateixes dades. (P, A) 

És conscient de les diferències 
culturals, i mostra respecte envers les 
mateixes. (A) 

Sap interpretar gràfics senzills en els 
mitjans de comunicació tradicionals, 
digitals i en XX.SS. (A) 

Respecta les opinions i treballs dels 
altres grups, i mostra actituds 
positives de cara al treball en equip. 
(A) 

Sap extreure conclusions de la 
representació de dades i expressar-
les de forma correcta i coherent. (P, 
A) 

Sap organitzar el seu temps dins de 
l’aula. (P, A) 

Sap emprar la calculadora i les eines 
TIC necessàries per a agrupar, 
calcular i representar dades 
estadístiques. (P, A) 

Participa de forma adequada i 
respectuosa de les discussions en el 
fòrum del projecte. (A) 

Empra les TIC per a explicar les 
interpretacions de les dades de forma 
clara i correcta. (P, A) 

 

Sap comprovar la validesa de les 
solucions presentades. (P, A) 

 

 

Si bé alguns dels criteris relatius a eTwinning es poden solapar amb altres del 

currículum de Matemàtiques (fora del camp de l’Estadística), com per exemple 

la relació entre els usos correctes de la plataforma i l’entorn virtual, i l’ús d’eines 

TIC per a millorar els processo d’aprenentatge, no es pot dir el mateix de la resta 

de criteris, més propis d’una relació amb competències clau. 

Per altra banda, el procediment d’avaluació seguirà els principis d’avaluació 

formativa i continuada, ja que es vol valorar tot l’esforç que realitzen els alumnes 

durant l’experiència. Al llarg de la unitat els docents faran una observació activa 

del procés d’aprenentatge dels alumnes. A més, s’avaluarà la seva actitud i 

capacitat de raonament, de representació de dades, d’automotivació, ús de la 
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plataforma, entre d’altes elements resumits i ponderats a la Taula 5-18. Els 

instruments per avaluar aquests elements són les rúbriques d’avaluació, 

descrites amb detall a l’ANNEX II Rúbriques d’avaluació. 

Taula 5-18 Ponderació sobre el total dels elements del procediment d’avaluació 

Element Ponderació sobre el total (%) 

Prova de coavaluació 10 

Activitats i presentació de les mateixes 30 

Presentacions finals 20 

Treball en grup 20 

Participació i actitud 10 

Usos plataforma eTwinning 10 

 

5.5.7 Adaptacions curriculars 

En aquest apartat es descriuen les possibles adaptacions curriculars per aquesta 

UD. S’ha de tenir en compte donada la situació del context educatiu de l’apartat 

5.1.2 en la que no existeix cap alumne amb necessitats especials, les 

adaptacions seran de tipus recomanacions generals o aspectes a tenir en 

compte a l’hora d’adaptar els materials i les activitats. En primer lloc, existeix 

programari específic per a persones amb dificultats visuals (Oldman, 2012), a 

més de poder modificar les configuracions per a que siguin d’alt contrast. Per 

altra banda, els alumnes que poguessin presentar dificultats auditives podrien fer 

ús del xat d’eTwinning, per exemple, per a conversar amb els companys del grup. 

Addicionalment, pels alumnes que fossin nouvinguts a qualsevol dels territoris es 

podrien emprar aplicacions de traducció com DeepL17. 

Pel que fa als alumnes amb necessitats educatives especials, es proposa que 

aquests realitzin activitats amb recursos educatius en obert de diferents nivells 

de dificultat per adaptar-se a les necessitats educatives i a la diversitat de 

                                            

17 https://www.deepl.com/translator 

https://www.deepl.com/translator
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l’alumnat. Entre aquests es destaquen els referenciats a la Taula 5-19 a on es fa 

un recull dels recursos que es podrien emprar per alumnes amb necessitats 

especials. S’ha de tenir en compte que només es tracta d’una proposta, però que 

serveix per exemplificar la classe d’activitats que es poden portar a terme si la 

UD s’implementa en un grup amb aquesta casuística. Els recursos s’han escollit 

per a ser variats, intuïtius, molt visuals i per permetre treballar conceptes 

d’Estadística al mateix temps que la resta de companys. 

Taula 5-19 Proposta de REOs per alumnes amb necessitats educatives especials 

Sessió Nom Referència 

1 
Aprenem numeració 
i estadística amb les 
nostres sabates 

http://apliense.xtec.cat/arc/node/30483 

2 Cara o creu http://apliense.xtec.cat/arc/node/1111 

3 
Les butxaques dels 
pantalons 

http://apliense.xtec.cat/arc/node/253 

4 Cumplir requisitos 
http://procomun.educalab.es/es/ode/view/14
16349695153 

5 
Comentarios 
numéricos 

http://procomun.educalab.es/es/ode/view/14
16349628125 

6 
Construcción de 
gráficos 

http://procomun.educalab.es/es/ode/view/14
16349674778 

  

http://apliense.xtec.cat/arc/node/30483
http://apliense.xtec.cat/arc/node/1111
http://apliense.xtec.cat/arc/node/253
http://procomun.educalab.es/es/ode/view/1416349695153
http://procomun.educalab.es/es/ode/view/1416349695153
http://procomun.educalab.es/es/ode/view/1416349628125
http://procomun.educalab.es/es/ode/view/1416349628125
http://procomun.educalab.es/es/ode/view/1416349674778
http://procomun.educalab.es/es/ode/view/1416349674778
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6. DISCUSSIÓ 

El del cas pràctic ha exposat les pautes pel disseny d’una proposta didàctica que 

utilitza eTwinning com a plataforma per a la mobilitat virtual, però que necessita 

les característiques d’altres iniciatives per a poder ser plenament realitzable. 

eTwinning per si sol no ofereix cap marc de treball pel disseny conjunt del 

currículum, ni ofereix directrius estandarditzades per a coordinar la docència 

entre territoris, establir mecanismes de control sobre el progrés en els objectius 

didàctics, ni avaluar els resultats de l’experiència. Per aquest motiu es considera 

que aplicar conceptes i/o estratègies d’altres projectes en MV com OVM o VM 

COLAB contribueix a enriquir l’experiència amb eTwinning. 

Per altra banda, s’han conjugat aspectes concrets de dues iniciatives en MV, per 

a crear un marc competencial propi extret d’OpenVM i per a crear pautes de 

disseny d’Unitats Didàctiques, extretes de VM COLAB. En el disseny del cas 

pràctic s’ha vist com aquesta unió permet treballar els aspectes competencials i 

organitzatius de forma estandarditzada, oferint la possibilitat de facilitar la difusió 

d’iniciatives en mobilitat virtual. La definició de competències i el marc de treball 

no representa un canvi en si mateix, sinó més aviat una adaptació dels mateixos 

a les necessitats de l’entorn d’ensenyament secundari. 

Finalment, el disseny de la proposta també ha posat de manifest que teòricament 

és possible implementar una experiència en MV, només amb l’ús de les eines 

que ofereix eTwinning. No obstant això, es considera que l’ús de la plataforma 

no ha de ser un fet limitador, perquè la coordinació de docents, dels grups 

d’alumnes o entre docents i alumnes pot ser assumida amb altres eines de 

comunicació, deixant eTwinning com un simple repositori d’artefactes o una 

plataforma infrautilitzada. Amb tot, el cas pràctic permet indicar que si tota 

l’experiència succeeix en un mateix entorn, aquesta pot ser més ben controlada 

pels docents, en referència a avaluar el progrés dels alumnes i dels artefactes 

creats. 



 

Página 58 de 98 

 

7. CONCLUSIONS 

En aquest TFM, en primer lloc s’ha definit el concepte de mobilitat virtual, indicant 

les característiques més rellevants, així com les iniciatives o projectes més 

recents en aquest sentit. En segon lloc, s’ha proposat el disseny d’un cas pràctic 

per a la implementació d’una Unitat Didàctica en el context de la MV. Per això ha 

estat necessari analitzar les característiques de les iniciatives en MV. 

Seguidament, i en relació amb el cas pràctic, s’han definit les directrius pel que 

fa al disseny conjunt d’una UD en mobilitat virtual, així com les competències 

pròpies que es treballen en aquest tipus d’experiències. Finalment, el disseny del 

cas pràctic també ha tingut en compte el currículum de Matemàtiques, 

concretament els continguts relatius a l’Estadística. 

Aquest TFM té la limitació que no s’ha pogut posar en pràctica, i per tant no s’ha 

pogut analitzar l’adequació de la UD a les realitats de l’aula. En sentit teòric, 

existeixen altres limitacions identificades per aquest TFM. En primer lloc, el factor 

tecnològic es considera que és la més important, perquè s’ha de comptar amb 

certa infraestructura TIC, i els alumnes han de ser hàbils en la competència 

digital. En segon lloc, l’idioma també és un factor limitant, ja que el nivell de 

llengua estrangera a 3r de l’ESO, o nivell equivalent al territori, pot no ser adequat 

segons el territori (nacional o no). En tercer lloc, la falta de coordinació entre 

docents pot fer fracassar l’experiència, i per evitar-ho és necessari un treball previ 

que s’afegeix a l’elevada càrrega existent. 

Les limitacions teòriques anteriors posen de manifest les recomanacions 

necessàries a l’hora d’implementar experiències en MV i en concret amb 

eTwinning. A les ja dibuixades com són l’adequació dels recursos tecnològics, la 

competència en llengües estrangeres i la coordinació docent, s’afegeixen d’altres 

com l’ús de recursos i plataformes obertes per a facilitar l’accessibilitat. 

Seguidament, es recomana definir clarament el flux de treball dels alumnes, com 

i amb quina eina s’han de comunicar amb els seus companys i quins són els 

artefactes a entregar, i a on entregar-los. Finalment, també es recomana que els 
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grups de treball estiguin compensats sobretot en competència lingüística, de 

forma que no es generi frustració al grup per càrrega excessiva de treball, o per 

no poder establir una conversa fluida. 

En relació amb l’anterior, les línies de futur que s’identifiquen van en dues 

direccions. En la primera, l’ús d’eTwinning ha d’anar acompanyat de directrius 

que ajudin en la coordinació docent, en l’elaboració de currículums i en l’ús 

d’eines TIC. S’ha vist que per si sol, eTwinning no ofereix aquesta capa. En la 

segona direcció, s’ha de fomentar una inversió en tecnologia necessària per a 

poder difondre i aprofitar aquestes iniciatives (siguin a través d’eTwinning o no), 

i s’han de calibrar els esforços quant a càrregues de treball pels docents si es vol 

que casos com eTwinning tinguin èxit. 

En conclusió, amb aquest Treball Final de Màster es pot veure com amb 

eTwinning l’Educació Secundària guanya en una sèrie d’aspectes com la 

interculturalitat, els valors ètics i culturals, el respecte als altres i a les diferents 

opinions, a banda dels relacionats amb el treball en grup i les competències 

digital o lingüística, entre d’altres. A més, el fet de crear un entorn virtual 

internacional a l’aula ajuda als alumnes a ser conscients de que el món és gran 

i que es poden trobar diferències però també sinèrgies, i que a pesar de poder 

tenir bagatges culturals diferents, es poden tenir les mateixes aficions o 

interessos. Avui en dia les eines tecnològiques faciliten la creació d’aquests 

entorns virtuals, i actualment eTwinning és la plataforma adequada per a 

revolucionar les aules a Secundària, obrint-les al món, per a proporcionar a la 

societat futurs membres cívics, tolerants i amb plenes capacitats per exercir els 

seus drets i deures. 
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ANNEX I.  ACTIVITATS UNITATS DIDÀCTIQUES 

I. Glossari de termes estadístics 

Taula A-1 Glossari de termes estadístics (català – anglès) 

Terme Traducció 

Població Population 

Individu Individual 

Mostra Sample 

Mostreig Sampling 

Valor Value 

Dada Data 

Variable Variable 

Variable qualitativa Categorical variable 

Nominal Nominal 

Ordinal Ordinal 

Variable quantitativa Quantitative variable 

Discreta Discrete 

Contínua Continuous 

Taula de freqüència Frequency table 

Freqüència absoluta Absolute frequency 

Freqüència relativa Relative frequency 

Freqüència acumulada Cumulative frequency 

Freqüència relativa acumulada Relative cumulative frequency 

Diagrama de barres Bar chart 

Diagrama de sectors Pie chart 

Histograma Histogram 

Polígon de freqüències Frequency polygon 

 

II. Activitats 

1.1 Presentació eTwinning i TwinSpace del projecte 

La presentació de l’eina consta de dues parts: la primera centrada en l’explicació 

de què és eTwinning en el seu conjunt, i la segona dedicada a la presentació de 

l’espai del projecte (TwinSpace). A la segona presentació també s’explicarà en 

funcionament general de les sessions, com fer les activitats i com treballar amb 

l’espai del projecte, així com establir converses i coordinar-se amb els membres 

del grup. 
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1.2 Presentacions dels alumnes 

En aquesta activitat, els alumnes s’aniran presentant i explicaran quines són les 

seves aficions. Les presentacions hauran de ser alternades entre els centres 

participants. Donat que la videoconferència només es projecta des d’un únic punt, 

cada alumne s’haurà de situar davant la càmera i presentar-se. 

1.3 Avaluació inicial amb Kahoot 

L’activitat servirà de prova d’avaluació inicial, tot i que no serà puntuable. 

L’objectiu de la mateixa és analitzar el grau de coneixement en relació a 

l’Estadística que tenen els estudiants. Mitjançant preguntes senzilles, els docents 

podran avaluar el punt de partida a l’hora d’iniciar les explicacions. Aquesta 

activitat es farà emprant l’eina Kahoot 18 , que permet crear un qüestionari 

interactiu, amb resposta múltiple o no, de manera senzilla i engrescadora pels 

alumnes. A més, presenta un factor competitiu que pot ajudar a motivar als 

alumnes. 

El disseny de l’activitat és el següent, a on s’ha ressaltat la resposta correcta: 

1) Què és l’Estadística? 

a. És el recompte, ordenació i classificació de les dades 

obtingudes per les observacions, per a poder fer 

comparacions i treure conclusions. 

b. Es només el recompte de les dades obtingudes, sense treure 

conclusions. 

c. Són només uns càlculs que es fan servir per a calcular 

percentatges i presentar-los de manera curiosa als medis de 

comunicació. 

d. No són Matemàtiques. 

2) Dins l’Estadística, què vol dir el terme població? 

a. Només la quantitat de gent de l’estudi estadístic. 

b. El conjunt d’elements sotmesos a l’estudi estadístic. 

c. Les persones que viuen a una ciutat o país. 

                                            

18 https://kahoot.it/ 

https://kahoot.it/
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3) Una variable estadística és…: 

a. Allò que varia. 

b. Les característiques o qualitats que posseeixen els individus 

d’una població. 

c. No és un concepte estadístic. 

d. El que es representa amb la lletra X. 

4) Una variable qualitativa fa referència a… 

a. La qualitat dels objectes. 

b. La qualitat de les dades. 

c. Les dades que no poden ser mesurades amb nombres. 

d. La qualitat de l’equació. 

5) El 25% dels turistes fan excursions en vaixell. Quants homes i dones 

viatgen a les excursions? 

a. El 25% 

b. El 75% 

c. El 12.5% 

6) Si la nota del primer examen és un 10 i la del segon un 2, i tots dos valen 

el mateix; quina és la mitja de la nota? 

a. 6 

b. 12 

c. 4 

d. 5 

 

2.1 Presentació de la qüestió inicial 

A través d’un esdeveniment de videoconferència prèviament planificat, els 

docents presenten la qüestió “Quins són els reptes mediterranis del futur”, com 

introducció per a l’estudi de l’Estadística. Cada professor té una part proporcional 

de la presentació. Els temes a tractar són: 

- Usos de l’aigua. 

- Usos del sol, relacionats amb el turisme i la urbanització. 

- Pressió demogràfica sobre els territoris. 

 

Una vegada acabada la presentació, els alumnes hauran d’entrar a la pàgina del 

projecte a on es troben dues notícies relacionades amb el territori, i realitzar 

l’activitat detallada a continuació. 
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2.2 Activitat grupal de comprensió lectora. 

Instruccions generals: creeu una trucada grupal a través d’una les eines de 

videoconferència disponibles, i realitzeu la següent activitat. En acabar, les 

preguntes i respostes s’han de penjar al fil corresponent del fòrum. La resta de 

grups podrà opinar sobre les qüestions plantejades. 

a. Llegir aquestes dues notícies: 

i. https://www.diariodeibiza.es/pitiuses-

balears/2019/01/04/llegada-turistas-pitiuses-baja-

1/1038825.html 

ii. http://www.independent.com.mt/articles/2019-02-05/local-

news/Tourism-rises-by-13-in-2018-2-6-million-tourists-visit-

Malta-throughout-the-year-6736203216 

 

b. Contesteu a les següents preguntes per grup: 

Grup I. 1) Calcula el nombre mig de turistes per mes 

durant 2018 a les Pitiüses i a Malta, dins del seu 

període corresponent segons la notícia. Què vol 

dir que en el resultat anterior apareguin decimals? 

 

2) Busqueu la superfície total de les illes Pitiüses i 

de Malta. Suposant que cada turista ocupa 1 metre 

quadrat de superfície, si posem tots els visitants 

de cada territori damunt del seu respectivament, 

quina superfície ocupen respecte del total? És una 

xifra alta? 

 

3) Quina conclusió extraieu de l’anterior? Per què 

creieu que l’afluència de visitants es nota tant 

durant els mesos de major trànsit? 

 

Grup II. 1) Suposant que fora dels mesos de gener i 

octubre de 2018 no visita les Pitiüses cap turista, 

quina és la diferència en percentatge entre els dos 

territoris, durant 2018? 

 

2) Busqueu la darrera dada sobre població total a 

les Pitiüses i Malta, i calculeu la diferència en 

percentatge entre la població d’unes i altres illes. 

 

https://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2019/01/04/llegada-turistas-pitiuses-baja-1/1038825.html
https://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2019/01/04/llegada-turistas-pitiuses-baja-1/1038825.html
https://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2019/01/04/llegada-turistas-pitiuses-baja-1/1038825.html
http://www.independent.com.mt/articles/2019-02-05/local-news/Tourism-rises-by-13-in-2018-2-6-million-tourists-visit-Malta-throughout-the-year-6736203216
http://www.independent.com.mt/articles/2019-02-05/local-news/Tourism-rises-by-13-in-2018-2-6-million-tourists-visit-Malta-throughout-the-year-6736203216
http://www.independent.com.mt/articles/2019-02-05/local-news/Tourism-rises-by-13-in-2018-2-6-million-tourists-visit-Malta-throughout-the-year-6736203216
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3) A on augmenta més la diferència entre turistes 

i residents? 

 

4) Creieu que l’arribada massiva de turistes 

presenta un repte per a la gestió de recursos del 

territori illenc? Per què? 

 

Grup III. 1) Quin ha estat la despesa en Euros d’un turista 

a Malta? Creus que cada turista s’ha gastat el 

mateix, o és una mitja de despesa? Per què? 

(nota: segons les xifres de la notícia, el bilió és un 

miler de milions). 

 

2) Segons la notícia, a Malta quins són els països 

emissors de turisme que més creixen? 

 

3) A les Pitiüses, quin és percentatge de turistes 

nacionals respecte dels internacionals? 

 

4) Considereu que la despesa del turista s’hauria 

de reinvertir en millorar les infraestructures, o 

garantir el desenvolupament sostenible? Per què? 

 

Grup IV. 1) Quants turistes van escollir les Pitiüses l’any 

2017? I Malta? 

 

2) Si cada turista va consumir, de mitja, dos litres 

diaris d’aigua d’aixeta, quants litres d’aigua s’han 

consumit pels turistes durant 2018 a les Pitiüses i 

Malta? 

 

3) Com representaries el increment en el consum 

d’aigua durant un any? Presenteu els vostres 

gràfics al fòrum adjuntant una imatge o captura de 

pantalla. 

 

4) En funció del que heu llegit, creieu que 

l’arribada massiva de turistes pot suposar un 

problema pels recursos hídrics? Per què? 

 

Grup V. 1) A la notícia de Malta, quines són les zones que 

es pretenen regenerar per atreure més turistes? 
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2) Busqueu quantes zones turístiques té Eivissa i 

quantes en té Malta. Quin territori en té més? 

 

3) Indiqueu la superfície aproximada en quant a 

extensió de les zones turístiques de Malta i 

d’Eivissa. 

 

2.3 Publicar les preguntes i respostes a la pàgina del TwinSpace. 

Una vegada les preguntes i respostes hagin estat validades pels docents del 

projecte (tant en forma com en contingut), s’indicarà als alumnes administradors 

que poden penjar la mateixa informació a la pàgina del TwinSpace. Els docents 

ordenaran les publicacions creant seccions dins la mateixa pàgina (subpàgines). 

3.1 Explicació continguts teòrics 

Els docents presenten els continguts teòrics, relatius als primers conceptes sobre 

estadística: variables, tipus de variables i característiques de les taules de 

freqüències. Han de ser explicacions senzilles i contextualitzades a la qüestió del 

projecte amb exemples per a fer que els conceptes siguin més significatius pels 

alumnes. Addicionalment al fòrum del projecte es penjaran els vídeos indicats a 

continuació sobre estadística, a mode de clarificar les explicacions i aportar 

recursos alternatius. 

Taula A-2 Recursos addicionals activitat 3 

Recurs Autor Enllaç 

Estadistica 
Diagrama de 
barras y 
Sectores 
SECUNDARIA 
(4ºESO) 
histograma 

Unicoos https://www.youtube.com/watch?v=11sFf6zOQ2s 

Tabla de 
Frecuencias - 
Estadística #1 

Susi 
Profe 

https://www.youtube.com/watch?v=xq6tBKbg3HQ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=11sFf6zOQ2s
https://www.youtube.com/watch?v=xq6tBKbg3HQ
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3.2 Introducció a les activitats 

Els docents crearan un fil de fòrum per grup, a on s’aniran desenvolupant les 

preguntes plantejades. Cada grup tindrà una activitat sobre un tema diferent, 

però amb preguntes similars. S’indicarà que els grups poden coordinar-se amb 

sales de xat, o a través d’altres fils de treball al fòrum independents del de 

l’activitat. 

3.3 Confecció de taules de freqüències 

Instruccions generals: al fòrum teniu un fil per grup amb les activitats concretes 

a realitzar. Heu de cercar la informació demanada a l’Anuari de Turisme de les 

Illes Balears de 201719, i al respectiu sobre Malta20. Seguidament, heu d’elaborar 

les taules de freqüències que incloguin la freqüència absoluta, relativa i les 

freqüències acumulades. Una vegada acabades les taules de freqüències, heu 

d’explicar breument (2-3 línies) les conclusions que se’n poden treure. La resta 

de grups ha de comentar breument cada una de les conclusions dels companys, 

a fi de poder-les complementar si és necessari. 

Grup I. Procedència dels passatgers 

Cerca la taula sobre la procedència dels passatgers per illa i país de residència 

al 2017. La variable discreta és el nombre de passatgers per país de residència, 

sent el total el nombre de passatgers al 2017 per illa. Elabora una taula de 

freqüències per a cada illa, i digues quin és el percentatge de turistes segons el 

país de residència i la illa. En acabar, feu una petita explicació de com heu 

confeccionat la taula, al fòrum. 

Grup II. Arribades de passatgers al 2017 

                                            

19 http://www.caib.es/sites/estadistiquesdelturisme/f/258108 
20 http://www.mta.com.mt/loadfile.ashx?id=c3e6e30a-6327-46a4-93f9-8150350d6844 

http://www.caib.es/sites/estadistiquesdelturisme/f/258108
http://www.mta.com.mt/loadfile.ashx?id=c3e6e30a-6327-46a4-93f9-8150350d6844
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Cerca les taules sobre arribades de passatges a Eivissa i a Malta al 2017, per 

via aèria i en vols regulars; i també sobre procedència del vol (interilles, nacional 

o internacional). La variable discreta és el nombre de passatgers per mes, sent 

el total el nombre de passatgers l’any 2017. Elabora la taula de freqüències amb 

aquestes dades, i digues quin és el percentatge de turistes en cada mes, i pel 

vol de procedència. En acabar, feu una petita explicació de com heu confeccionat 

la taula, al fòrum. 

Grup III. Despesa dels passatgers 

Cerca la taula sobre la despesa dels passatgers per país de residència al 2017. 

La variable discreta la despesa dels passatgers per país de residència, sent el 

total la despesa de tots els passatgers al 2017 a les illes. Elabora una taula de 

freqüències per la despesa total i per la despesa diària, i digues quin és el 

percentatge de despesa segons el país de residència, tant total com diari. En 

acabar, feu una petita explicació de com heu confeccionat la taula, al fòrum. 

Grup IV. Planta hotelera 

Cerca la taula sobre la capacitat d'allotjament per tipus d'establiment i categoria 

a Eivissa i Malta. La variable discreta són els hotels (H…). Elabora una taula de 

freqüències pel número d’establiments i el número de places i digues quin és el 

percentatge d’establiments i places respecte del total. En acabar, feu una petita 

explicació de com heu confeccionat la taula, al fòrum. 

Grup V. Turisme i treball 

Cerca la taula sobre nombre d’ocupats per sector d’activitat i període, a on la 

variable és el nombre de treballadors. Per a les categories de Sector turístic, 

serveis d’allotjament i transport de passatgers, elabora les taules de freqüències 

per l’any 2017, i pel trimestre del mateix. En acabar, feu una petita explicació de 

com heu confeccionat la taula, al fòrum. 

3.4 Publicació a la pàgina dins TwinSpace 
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Una vegada les preguntes i respostes hagin estat validades pels docents del 

projecte (tant en forma com en contingut), s’indicarà als alumnes administradors 

que poden penjar la mateixa informació a la pàgina del TwinSpace. Els docents 

ordenaran les publicacions creant seccions dins la mateixa pàgina (subpàgines). 

4.1 Introducció als continguts teòrics 

Els docents introduiran els conceptes teòrics relatius a la representació de dades 

estadístiques, i la identificació de variables. L’objectiu és que els alumnes 

aprenguin a tractar dades, identificar els tipus de variables i representar-les de la 

manera més adient en funció del context. 

4.2 Introducció a les activitats 

Els docents crearan un fil de fòrum per grup, a on s’aniran contestant a les 

preguntes plantejades. Cada grup tindrà una activitat sobre un tema diferent, 

però amb preguntes similars. S’indicarà que els grups poden coordinar-se amb 

sales de xat, o a través d’altres fils de treball independents del de l’activitat. 

4.3 Representació de dades estadístiques 

Dins del tema “Aigua, urbanització i població: el nostre triangle de la sostenibilitat 

illenca”, es proposen les següents activitats per grup: 

Grup I. Flux de turistes 

Pregunta 1: Si definim com a variable el país de residència del turista, de quin 

tipus de variable es tracta? I si ara volem saber el nombre de turistes per país de 

residència, aquesta variable es diferent a l’anterior? Per què? 

Pregunta 2: Més avall es presenta la quantitat de turistes estrangers mensuals, 

per a les dues illes. Representa es dades següents en una taula, indicant el nom 

de les files i les columnes. 

Eivissa: 
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• Gener: 119.437 

• Febrer: 156.311 

• Març: 401.356 

• Abril: 930.688 

• Maig: 1.708.008 

• Juny: 2.121.369 

• Juliol: 2.431.315 

• Agost: 2.304.445 

• Setembre: 2.031.642 

• Octubre: 1.284.193 

• Novembre: 188.168 

• Desembre: 183.467 

Malta21: 

• Gener: 116.297 

• Febrer: 116.297 

• Març: 116.297 

• Abril: 220.431 

• Maig: 220.431 

• Juny: 220.431 

• Juliol: 257.264 

• Agost: 257.264 

• Setembre: 257.264 

• Octubre: 183.955 

• Novembre: 183.955 

• Desembre: 183.955 

Pregunta 3: Representa les dades anteriors en diversos gràfics: barres, polígons 

de freqüència i diagrames de sectors. Indica quin creieu que és millor per a 

representar la quantitat de turistes mensuals. 

Grup II. Subministrament d’aigua 

Pregunta 1: En general, les estadístiques de consum de recursos hídrics es solen 

donar agrupades per any. Els anys naturals (2017, 2018, 2019, etc.) quin tipus 

                                            

21 En aquest cas, degut a les dades disponibles s’ha fet la mitja trimestral 
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de variable són? Si ara volem saber la quantitat d’aigua consumida per any, 

aquesta variable és diferent a l’anterior? Per què? 

Pregunta 2: Més avall es presenta la quantitat d’aigua subministrada, consumida 

i el percentatge de pèrdues de la xarxa, per any en hectòmetres cúbics. 

Representa es dades següents en una taula, indicant el nom de les files i les 

columnes. 

Dades per Eivissa i Malta. 

• Any 2008 

o Total subministrat: 3,440 

o Consumit: 2,524 

o % de pèrdues de la xarxa: 27 

• Any 2009 

o Total subministrat: 4,019 

o Consumit: 2,951 

o % de pèrdues de la xarxa: 27 

• Any 2010 

o Total subministrat: 4,058 

o Consumit: 2,979 

o % de pèrdues de la xarxa: 27 

• Any 2011 

o Total subministrat: 3,976 

o Consumit: 3,140 

o % de pèrdues de la xarxa: 21 

• Any 2012 

o Total subministrat: 3,957 

o Consumit: 3,231 

o % de pèrdues de la xarxa: 18 

• Any 2013 

o Total subministrat: 3,800 

o Consumit: 3,194 

o % de pèrdues de la xarxa: 16 

• Any 2014 

o Total subministrat: 4,118 

o Consumit: 3,227 

o % de pèrdues de la xarxa: 22 

• Any 2015 

o Total subministrat: 4,373 

o Consumit: 3,462 
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Pregunta 3: Representa les dades anteriors en diversos gràfics: barres, polígons 

de freqüència i diagrames de sectors. Indica quin creieu que és millor per a 

representar la quantitat d’aigua subministrada, consumida i les pèrdues de la 

xarxa, de les dues illes. Per què? 

Grup III. Allotjaments turístics. 

Pregunta 1: A continuació tens els tipus d’allotjaments turístics més comuns entre 

Malta i Eivissa. Si definim com a variable l’allotjament turístic, de quin tipus de 

variable es tracta? I si ara volem saber el nombre d’establiment per a cada tipus 

d’allotjament, aquesta variable es diferent a l’anterior? Per què? 

AGROTURISME, APARTAMENTS TURÍSTICS, CASA D'HOSTES, HOTEL, 

HOTEL APARTAMENT, HOTEL DE CIUTAT, HOTEL RURAL, HOTEL 

RESIDÈNCIA, HOSTAL, HOSTAL RESIDÈNCIA 

Pregunta 2: Més avall tens la relació de tipus d’establiment i la quantitat dels 

mateixos pels dos territoris. Feu una taula per a presentar les dades, indicant 

quines són les files i les columnes. 

• Apartaments turístics: 42 Eivissa – 60 La Valeta 

• Casa d’hostes: 13 Eivissa – 10 La Valeta 

• Hotels: 24 Eivissa – 25 La Valeta 

• Hotels apartament: 2 Eivissa – 4 La Valeta 

• Hotels de ciutat: 2 Eivissa – 0 La Valeta 

• Hotels rurals: 1 Eivissa – 0 La Valeta 

• Hotel residència: 6 Eivissa – 10 La Valeta 

• Hostal: 6 Eivissa – 9 La Valeta 

• Hostal residència: 15 Eivissa – 12 La Valeta 
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Pregunta 3: Representa les dades anteriors en diversos gràfics: barres, polígons 

de freqüència i diagrames de sectors. Indica quin creieu que és millor per a 

representar la quantitat d’allotjaments. 

Grup IV. Captació de recursos hídrics 

Pregunta 1: Els diferents recursos hídrics es poden classificar segons el tipus 

d’origen de l’aigua: subterrània, dessalada, indiferenciada, superficial i 

potabilitzada. Si definim com a variable els tipus d’origen d’aigua, de quin tipus 

de variable es tracta? I si ara volem saber la quantitat d’aigua que representa 

cada tipus respecte del total, aquesta variable es diferent a l’anterior? Per què? 

Pregunta 2: Més avall es presenta la quantitat d’aigua captada per any en 

hectòmetres cúbics, i en funció del tipus de font, per Malta i Eivissa. Representa 

es dades següents en una taula, indicant el nom de les files i les columnes. 

Dades per Eivissa i Malta 

• Any 2008 

o Subterrània: 0,852 

o Dessalada: 3,056 

• Any 2009 

o Subterrània: 0,742 

o Dessalada: 3,277 

• Any 2010 

o Subterrània: 0,572 

o Dessalada: 3,486 

• Any 2011 

o Subterrània: 0,390 

o Dessalada: 3,587 

• Any 2012 

o Subterrània: 0,360 

o Dessalada: 3,597 

• Any 2013 

o Subterrània: 0,213 

o Dessalada: 3,586 

• Any 2014 

o Subterrània: 0,395 

o Dessalada: 3,723 
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• Any 2015 

o Subterrània: 0,325 

o Dessalada: 4,048 

 

Pregunta 3: Representa les dades anteriors en diversos gràfics: barres, polígons 

de freqüència i diagrames de sectors. Indica quin creieu que és millor per a 

representar la quantitat d’aigua recollida i el tipus. Per què? 

Grup V. Usos del sol 

El sol no urbà es pot qualificar segons: Superfície, Superfície Protegida, AANP, 

ANEI (No AANP), ARIP i ARIP, ANIT, AIP, ZEPA, LIC, Parc natural o nacional, 

Reserva natural, Paratge natural, Monument natural. 

A on: 

AANP: Àrees naturals d'especial interès d'alt nivell de protecció. 

ANEI: Àrea natural d'especial interès. 

ARIP-ARIP Boscós: Àrea rural d'interès paisatgístic. 

ANIT: Àrees naturals d'interès territorial. 

AIP: Àrees de interès paisatgístic. 

ZEPA: Zona especial l protecció per a les aus. 

LIC: Lloc d'importància comunitària. 

 

Pregunta 1: Si definim com a variable els tipus d’usos del sol, de quin tipus de 

variable es tracta? I si ara volem saber el percentatge que representa cada ús 

respecte del total, aquesta variable es diferent a l’anterior? Per què? 

Pregunta 2: Més avall es presenta la superfície total en hectàrees en funció del 

tipus de sol protegit i no protegit (urbà), tant pel municipi d’Eivissa com per La 

Valeta (capital Malta). Representa es dades següents en una taula, indicant el 

nom de les files i les columnes. 
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Eivissa: 

• Superfície total: 1117,93 

• Sol urbà: 656,08 

• AANP: 56,97 

• ANEI (No AANP): 210,98 

• ARIP i ARIP: 0 

• ANIT: 0 

• AIP: 0 

• ZEPA: 0 

• LIC: 193,86 

• Parc natural o nacional: 0 

• Reserva natural: 0 

• Paratge natural: 0 

• Monument natural: 0 

Malta: 

• Superfície total: 617,60 

• Sol urbà: 394,6 

• AANP: 20 

• ANEI (No AANP): 100 

• ARIP i ARIP: 0 

• ANIT: 0 

• AIP: 0 

• ZEPA: 0 

• LIC: 100 

• Parc natural o nacional: 1 

• Reserva natural: 1 

• Paratge natural: 1 

• Monument natural: 0 

Pregunta 3: Representa les dades anteriors en diversos gràfics: barres, polígons 

de freqüència i diagrames de sectors. Indica quin creieu que és millor per a 

representar la quantitat de tipus de superfície de les regions. Per què? 

5.1 Introducció a les activitats grupals 

Els docents faran una petita explicació sobre el tipus d’activitat que es realitzarà 

i les característiques de la mateixa. 

5.2 Elaboració de les presentacions 
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Per a cada grup, es demana fer una recopilació de totes les dades que han 

treballat a les sessions 2 a 4, per a que expliquin una part sobre la qüestió de 

quins són els reptes mediterranis del futur. Han de realitzar un vídeo explicatiu 

que tracti tots els aspectes demanats i els ampliï o complementi. Aquesta 

presentació quedarà penjada al fòrum, en un fil per grup i serà avaluada per la 

resta de companys en funció de rúbrica corresponent, i que també haurà de 

quedar penjada al mateix fil del fòrum (Annex II). 

Grup I. Pressió demogràfica, nombre de turistes i 

procedència. 

Els territoris, poden acceptar qualsevol quantitat de turistes? A quins països 

faríeu campanyes publicitàries per a conscienciar sobre els límits dels territoris 

turístics? És aquest un repte pels territoris mediterranis? 

Grup II. Turistes, població resident i subministrament 

d’aigua. 

Perilla el subministrament d’aigua a territoris com les Pitiüses o Malta? En funció 

de les dades, quin creieu que és el repte a assolir? 

Grup III. Despesa del turisme i allotjaments. 

Creieu que la despesa turística s’ha de reinvertir en infraestructures als territoris? 

Què passarà si baixa la despesa turística? Incrementar la despesa del turista 

representa un repte pel futur? 

Grup IV. Hotels i captació d’aigua. 

Segons les dades sobre consum i captació d’aigua, la planta hotelera pot créixer 

indefinidament? Què passa si s’esgoten els recursos hídrics? Són els 

establiments turístics els majors consumidors d’aigua? 

Grup V. Turisme, treball i urbanització. 
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Quin o quins reptes representa el creixement de les zones turístiques? Si 

aquestes creixen, pot haver més gent treballant pel sector terciari? S’han de 

controlar els usos del sol? 

5.3 Exposició de les presentacions al TwinSpace 

Les presentacions, una vegada corregides i comentades tant pels alumnes com 

pels docents, quedaran penjades a la darrera pàgina del TwinSpace. Es 

recomana fer una subpàgina per grup, i així separar els diferents aspectes de la 

temàtica. 

6.1 Prova de coavaluació 

Aquesta prova serà individual els alumnes tindran 50 minuts per a contestar i 

realitzar les preguntes. El primer exercici no es pot realitzar a l’ordinador, però la 

resta són necessaris completar-los amb fulles de càlcul i de representació de 

dades. 

Exercici 1: Dona amb les teves paraules la definició dels conceptes següents. 

• Població: 

• Mostra: 

• Variable quantitativa: 

• Variable qualitativa: 

• Variable discreta: 

• Variable contínua: 

 

Exercici 2: A continuació tens un conjunt de dades, corresponents a les 

temperatures màximes diàries durant el mes de juny. Indica de quin tipus de 

variable es tracte, i completa la taula de freqüències de més avall. 

22, 23, 25, 21, 21, 24, 23, 26, 29, 24, 25, 22, 23, 23, 26, 24, 21, 19, 19, 22, 24, 

24, 23, 25, 27, 27, 26, 25, 24, 27. 
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xi Recompte fi Fi ni 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Exercici 3: Representa la freqüència absoluta i la freqüència relativa amb el tipus 

de gràfics que puguin explicar la informació donada amb major claredat. 
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ANNEX II.  RÚBRIQUES D’AVALUACIÓ 

• Rúbrica de la prova de coavaluació 

Taula A-3 Rúbrica de la prova de coavaluació 

Ítem 
avaluable 

Millorable - 1 Bé - 2 Notable - 3 Molt bé - 4 

Defineix 
amb 
claredat els 
conceptes. 

Quasi no 
s’entén què vol 
dir. Quasi totes 
les definicions 
són errònies. 

Es pot intuir a 
què es refereix. 
La meitat de 
definicions són 
errònies 

S’entén, amb 
alguna 
dificultat el que 
diu. Algunes 
definicions són 
errònies. 

No hi ha 
problemes per 
entendre 
l’explicació. Hi 
ha alguna 
(menys de 
dos) 
definicions 
errònies 

Càlculs i 
conceptes. 

Comet molts 
errors, tant de 
càlcul com de 
concepte. 

Coment molts 
errors de càlcul, 
però alguns de 
concepte. 

Comet alguns 
errors de 
càlcul i de 
concepte. 

Quasi no 
coment errors 
de càlcul ni de 
concepte. 

Representa
ció de 
dades. 

No representa 
correctament 
el que es 
demana. 

Els gràfics 
contenen errors 
en alguns dels 
seus elements. 

Els gràfics 
contenen pocs 
errors en els 
seus elements 

La 
representació 
de dades és 
correcta, 
sense errors 
en els gràfics. 

Total /12 

 

• Activitats i presentació de les mateixes 

Taula A-4 Rúbrica de les activitats i la seva presentació. 

Ítem 
avaluable 

Millorable - 1 Bé - 2 Notable - 3 Molt bé - 4 

Presentació 

Les activitats 
estan 
desordenades. 
Es dificulta el 
seguiment de 
les 
explicacions. 

Hi ha algunes 
activitats 
desordenades, 
i es dificulta el 
seguiment de 
les 
explicacions. 

Les activitats es 
presenten 
ordenades, però 
algunes 
explicacions són 
confuses. 

Les activitats 
es presenten 
ordenades i 
amb 
explicacions 
majoritàriame
nt clares. 

Contingut 

El contingut de 
les activitats 
presenta 
nombrosos 
errors de 

Hi ha alguns 
errors de 
concepte i de 
càlcul en el 
contingut de 
les activitats 

Hi ha pocs 
errors de 
concepte i de 
càlcul en el 
contingut de les 
activitats 

Només 
alguna part 
puntual 
d’activitats 
presenta 
errors de 
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Ítem 
avaluable 

Millorable - 1 Bé - 2 Notable - 3 Molt bé - 4 

concepte i de 
càlcul. 

concepte o 
de càlcul. 

Representac
ió de dades. 

No representa 
correctament 
el que es 
demana. 

Els gràfics 
contenen 
errors en 
alguns dels 
seus elements. 

Els gràfics 
contenen pocs 
errors en els 
seus elements 

La 
representació 
de dades és 
correcta, 
sense errors 
en els 
gràfics. 

Reflexions 

No hi ha 
reflexions 
sobre les 
dades/resultat
s, o aquestes 
són 
incorrectes. 

Hi ha algunes 
reflexions 
sobre les 
dades i 
resultats, i 
algunes 
incorrectes. 

Hi ha moltes 
reflexions sobre 
les 
dades/resultats, 
però algunes 
són incorrectes 

Hi ha 
reflexions per 
a totes les 
dades i 
resultats, 
però amb 
pocs errors. 

Total /16 

 

• Presentacions finals 

Taula A-5 Rúbrica de presentacions finals 

Ítem 
avaluable 

Millorable - 1 Bé - 2 Notable - 3 Molt bé - 4 

Aspectes 
tècnics 

No es cuiden 
els aspectes 
tècnics (càmera 
no enfocada, 
poca o massa 
llum, mala 
qualitat de so, 
etc.). 

Es cuiden 
alguns 
aspectes 
tècnics 
(enfocament, 
llum, so, etc.). 

Es cuiden la 
majoria 
d’aspectes 
tècnics 
(enfocament, 
llum, so, etc.). 

Es cuiden tots 
els aspectes 
tècnics 
(enfocament, 
llum, so, etc.). 

Contingut 

Les 
presentacions 
contenen 
nombrosos 
errors de 
concepte i de 
càlcul. 

Hi ha alguns 
errors de 
concepte i de 
càlcul en el 
contingut de les 
presentacions. 

Hi ha pocs 
errors de 
concepte i de 
càlcul en el 
contingut de les 
activitats 
presentacions. 

Només 
alguna part 
puntual de les 
presentacions 
conté errors 
de concepte o 
de càlcul. 

Exposició 

Les 
explicacions no 
són clares. No 
hi ha fil 
conductor. 

Les 
explicacions 
són poc clares, 
però hi ha un 
petit fil 
conductor. 

Les majoria 
d’explicacions 
solen ser 
clares, amb un 
fil conductor 
definit. 

Les 
explicacions 
són clares i 
amb un fil 
conductor 
definit. 

Participació 
del grup 

La participació 
dels membres 

Tots els 
membres 

Tots els 
membres 

Tots els 
membres 
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Ítem 
avaluable 

Millorable - 1 Bé - 2 Notable - 3 Molt bé - 4 

és molt 
desequilibrada 
en temps. Hi ha 
membres que 
no participen. 

participen, però 
amb 
assignacions 
desequilibrades 
en temps. 

participen, però 
hi ha cert 
desequilibri 
temporal en les 
participacions.  

participen, 
amb una 
distribució 
igualitària 
quant al 
temps. 

Reflexions 

No hi ha 
reflexions sobre 
les 
dades/resultats, 
o aquestes són 
incorrectes. 

Hi ha algunes 
reflexions sobre 
les dades i 
resultats, i 
algunes 
incorrectes. 

Hi ha moltes 
reflexions sobre 
les 
dades/resultats, 
però algunes 
són incorrectes 

Hi ha 
reflexions per 
a totes les 
dades i 
resultats, 
però amb 
pocs errors. 

Total /20 

 

• Treball en grup 

Taula A-6 Rúbrica de treball en grup 

Ítem 
avaluable 

Millorable - 1 Bé - 2 Notable - 3 Molt bé - 4 

Participació 
en el grup 

Mai participa en 
les decisions. 

Ocasionalment 
participa en 
les decisions 
de grup. 

Sol participar 
en les 
decisions de 
grup. 

Quasi sempre 
participa en les 
decisions de 
grup. 

Manera de 
treballar 
dins del 
grup 

Mai aporta cap 
idea o solució, 
o bé sempre 
tendeix a forçar 
el seu criteri 
sense tenir el 
compte el dels 
demés. 

Ocasionalment 
aporta idees o 
solucions, i 
quan ho fa 
tendeix a 
imposar el seu 
criteri. A 
vegades 
accepta altres 
idees o 
criteris. 

Sol aportar 
idees o 
solucions. A 
vegades 
tendeix a 
imposar el seu 
criteri, però 
també sap 
acceptar altres 
idees o criteris. 

Quasi sempre 
aporta idees o 
solucions; i sol 
escoltar altres 
punts de vista 
o criteris, per a 
prendre una 
decisió més 
consensuada. 

Lideratge 

Mai assumeix el 
control del grup 
en algun dels 
següents 
aspectes: presa 
de decisions, 
focalització de 
procediments, 
plantejament i 
revisió de 
solucions. 

Ocasionalment 
assumeix el 
control del 
grup en alguns 
dels següents 
aspectes: 
presa de 
decisions, 
focalització de 
procediments, 
plantejament i 

Sol assumir el 
control del 
grup en alguns 
dels següents 
aspectes: 
presa de 
decisions, 
focalització de 
procediments, 
plantejament i 

Quasi sempre 
sol assolir el 
control del 
grup en algun 
dels aspectes 
següents: 
presa de 
decisions, 
focalització de 
procediments, 
plantejament i 
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Ítem 
avaluable 

Millorable - 1 Bé - 2 Notable - 3 Molt bé - 4 

revisió de 
solucions. 

revisió de 
solucions. 

revisió de 
solucions. 

Total /12 

 

• Participació i actitud a classe 

Taula A-7 Rúbrica de participació i actitud a classe 

Ítem 
avaluable 

Millorable - 1 Bé - 2 Notable - 3 Molt bé - 4 

Puntualitat 
Mai arriba a 
l’hora i sense 
justificació. 

Ocasionalment 
arriba a l’hora. 
A vegades 
existeix una 
justificació 
raonada per 
arribar tard. 

Sol arribar 
a l’hora. 
Existeix una 
justificació 
raonada per 
arribar tard. 

Quasi 
sempre 
arriba a 
l’hora. 
Existeix una 
justificació 
raonada per 
arribar tard. 

Actitud amb 
els 
companys 

No és 
respectuós 
amb els 
companys, 
amb 
continuades 
faltes de 
respecte. 

Ocasionalment 
és respectuós 
amb els 
companys. Pot 
fer faltes de 
respecte. 

Sol ser 
respectuós 
amb els 
companys. 
Pot fer 
alguna falta 
de 
respecte. 

Quasi 
sempre sol 
ser 
respectuós 
amb els 
companys. 
No fa faltes 
de respecte. 

Actitud amb 
el/la 
professor/a 

No respecta 
la figura del/la 
professor/a. 
Sol faltar al 
respecte. 

Ocasionalment 
respecta la 
figura del 
docent. 
Ocasionalment 
falta al 
respecte. 

Sol 
respectar la 
figura del/la 
professor/a. 
No sol faltar 
al respecte. 

Quasi 
sempre 
respecta la 
figura del/la 
professor/a. 
No falta al 
respecte. 

Intervencions 

Mai fa cap 
intervenció, i 
si la fa és per 
a distorsionar 
el 
comportament 
normal de la 
sessió. 

Mai fa cap 
intervenció per 
a preguntar 
dubtes o afegir 
algun aspecte. 

Sol fer 
alguna 
intervenció 
per a 
preguntar 
dubtes o 
afegir algun 
aspecte. 

Quasi 
sempre fa 
intervencions 
amb sentit o 
pregunta 
dubtes. 

Participació 
Mai participa 
a les 
activitats, ni 

Ocasionalment 
participa en 

Sol 
participar a 
les 

Quasi 
sempre 
participa de 
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Ítem 
avaluable 

Millorable - 1 Bé - 2 Notable - 3 Molt bé - 4 

quan el/la 
professor/a li 
demana. 

les activitats o 
a classe. 

activitats, 
tot i que a 
vegades és 
reticent a 
participar a 
classe. 

les activitats, 
i a classe. 

Total /20 

 

• Usos de la plataforma eTwinning 

Taula A-8 Usos de la plataforma eTwinning 

Ítem 
avaluable 

Millorable - 1 Bé - 2 Notable - 3 Molt bé - 4 

Ús de la 
plataforma 

No coneix els 
elements 
bàsics, ni els 
sap ubicar 
dins la 
plataforma. 
No sap com 
emprar les 
eines. 

Coneix com 
utilitzar 
alguns 
elements de 
la 
plataforma. 
Té dificultats 
per emprar 
les eines. 

Coneix com 
utilitzar la 
majoria 
d’elements de 
la plataforma. 
Té algunes 
dificultats per 
emprar 
algunes eines. 

Coneix com 
emprar totes 
les eines de 
la 
plataforma, 
sense gaires 
dificultats. 

Adequació 
de l’ús de la 
plataforma 

No utilitza la 
plataforma 
correctament, 
i ho fa fora de 
context. 

Utilitza 
algun 
element de 
la 
plataforma 
en el 
context 
demanat. 

Utilitza la 
majoria 
d’elements de 
la plataforma 
en el context 
pertinent. 

Empra tots 
els elements 
de la 
plataforma 
en el seu 
context. 

Total /8 
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ANNEX III. TUTORIALS ETWINNING 

En aquest annex es fa un recull dels tutorials més importants sobre eTwinning, 

recollits a la taula de més avall. 

Taula A-9 Recull de tutorials d’eTwinning 

Tutorial Autor Enllaç 

TwinSpace Mª José García http://tiny.cc/sltn7y 

Recull de primeres passes eTwinning España http://tiny.cc/gmtn7y 

Recull sobre diversos 
aspectes del TwinSpace 

eTwinning España http://tiny.cc/smtn7y 

Canal de Youtube 
d’eTwinning Europa, amb 
diversos materials formatius 
(entre d’altres) 

eTwinning Europa http://tiny.cc/5mtn7y 

 

 

http://tiny.cc/sltn7y
http://tiny.cc/gmtn7y
http://tiny.cc/smtn7y
http://tiny.cc/5mtn7y

