Projecte
“Els projectes e-Twinning fomenten la col·laboració escolar a través de les tecnologies de la
informació per tal que els centres escolars europeus ens poguem associar, ja sigui a curt o llarg termini, per
treballar plegats en projectes sobre qualsevol tema”.

Enguany, els/les alumnes de sisè de l'escola Mestre Pla participen en un projecte eTwinning ( avalat pel Ministerio de Educación, Cultura y Deporte) dins de l'àrea de Llengua
Anglesa. Aquest projecte es duu a terme al llarg de tot el curs escolar. Té com a objectiu
prioritari l'intercanvi d'informació entre els/les nostres alumnes i alumnes d'altres països
per poder mirar més enllà del que coneixem i aprendre com són i viuen a altres indrets del
nostre continent. El projecte ens permet fixar-nos en les semblances i diferències socials i
culturals de societats que parlen o aprenen la mateixa llengua estrangera que nosaltres,
sempre amb una actitud receptiva i de respecte.
Aquest curs escolar treballem simultàniament amb alumnes d'una escola de
Primària de Polònia (Szkoła Podstawowa nr 46 im. Leona Kruczkowskiego, Bytom) per dur
a terme un projecte anomenat “All about me!”. En ell intercanviem, en anglès, informació
sobre el que ens és més proper: nosaltres, la nostra escola, el nostre poble, què ens
agrada, etc.
Per realitzar aquest projecte fem servir ordinadors portàtils i càmeres de fotos amb els que
creem els treballs digitals per als nostres companys i companyes. Ells i elles també ens
fan arribar la seva informació a través del portal del projecte, que mirem i treballem dins
de les sessions d'Anglès. A més, està previst realitzar al menys una videoconferència al
llarg del curs, on els alumnes tindran l'oportunitat de veure's i establir una petita conversa
prèviament treballada a classe.
Els projectes e- Twinning ens donen l'oportunitat d'utilitzar la Llengua Anglesa en un
context comunicatiu real. Tanmateix, fomenten l'ús de les tecnologies de la informació i el
treball cooperatiu a tots nivells: entre l'alumnat, el professorat i les escoles dels diferents
països europeus agermanats.
La nostra participació en un projecte e- Twinning ens permet obrir les portes de la
nostra escola al món per donar a conèixer la nostra realitat quotidiana i poder enriquir-nos
descobrint-ne d'altres.
Per a més informació visiteu del bloc de l'àrea d'anglès des de la pàgina d’inici de la web.

