
 

eTwinning 

eTwinning és una iniciativa de la Comissió Europea cofinançat per Erasmus+, el seu 

principal objectiu és el de fomentar la col·laboració escolar en Europa utilitzant les 

tecnologies de la informació i la comunicació. 

Es tracta d’activitats que desenvolupen els centres educatius europeus per, de forma 

agermanada amb la col·laboració entre centres de diferents països de la Unió, aprendre, 

comunicar-se i desenvolupar projectes junts utilitzant les tecnologies de la informació i la 

comunicació. 

Doncs a l’IES Joan Fuster, en l’àrea de cicles tenim en marxa els següents projectes 

eTwinning, 

“EXPERIENCIAS PROFESIONALES. 

RACONTEZ-LES!”  

Descripció 

Alumnes de nacionalitat espanyola i francesa de 

l’especialitat de formació professional 

d’“Assistència a la Direcció” fan les activitats 

proposades pel professor i donen a conèixer les 

seues experiències, provinents de la “Formació en 

Centres de Treball” i de les seues pràctiques en 

empresa, o bé, de la seua pròpia experiència laboral 

en els seus respectius països, indagant així, sobre 

les particularitats de cada entorn cultural i social. 

Consisteix en un intercanvi virtual amb els alumnes d’un institut  de França, concretament el 

Lycée Michel Ange de Villeneuve La Garenne, institut proper a París. Els alumnes realitzen 

una comunicació digital mitjançant videotrucades, e-mails, xats i vídeo trobades, potenciant 

així les seues aptituds comunicatives. 

Resultats aconseguits. 

1. Augmentar l’autoconfiança dels alumnes per a expressar-se en una llengua 

estrangera. 

2. Millora de les aptituds sociolingüístiques dels alumnes. 

3. Apropament al món laboral en un entorn cultural distint. 

4. Increment dels coneixements tecnològics mitjançant l’ús de les TIC’s. 

5. Intercanvi de metodologies de treball dels diferents centres educatius. 

6. Consolidar una relació personal i d’interès professional entre els companys de 

treball. 

 

 

 

 

 

 

 



“APROXIMACIÓN A LA MOVILIDAD LYCÉE LES CATALINS Y IES 

JOAN FUSTER: BIENVENUE CHEZ NOUS!” 

 

Estudiants, espanyols i francesos, de 

diferents especialitats de FP 

intercanvien coneixements sobre la 

formació específica educativa i les 

seves possibilitats de treball en els 

seus països. Intercanvi virtual amb 

alumnat francès del Lycée les 

Catalins a Montélimar.  

Destinat a alumnat de cicles 

formatius de grau mitjà que podran 

realitzar part de les FCT en empreses 

del país d'intercanvi per afavorir aptituds comunicatives, socials, culturals i professionals. 

L’alumnat que ja ha realitzat una mobilitat Erasmus comparteix les seues experiències i 

l’alumnat que opta a una mobilitat Erasmus+ disposarà de recursos lingüístic, culturals i 

professionals. 

El professorat participant en els projectes Erasmus+ difonen les mobilitats de professorat i 

alumnat d’altres cursos. 

Resultats aconseguits. 

1. Alumnat disposa de recursos abans, durant i després de realitzar la mobilitat. 

2. Alumnat i professorat pot difondre les oportunitats que els ha oferit el programa 

Erasmus+. 

3. Potenciació de la nostra identitat europea. 

4. Foment de l’ús de noves plataformes digitals per a comunicar-nos. 

5. Desenvolupament de la creativitat en el sector professional corresponent. 

6. Consolidació de la relació amb le Lycée Les Catalins i creació de noves relacions. 

 

 


