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L’e-twinning és un projecte de comunicació en anglès 
entre nens de diferents escoles d’Europa.

La nostra coordinadora d’informàtica, Núria Elias, va 
proposar als alumnes de cinquè i sisè de participar-hi; a 
tots ens va agradar molt la proposta i durant tot el curs 
hi hem estat treballant.

Nosaltres ens comuniquem amb uns nens de Spezzano, 
a la regió de Mòdena (Itàlia). Aquesta activitat ens ajuda 
a aprendre l’anglès –hi fem les cartes– i conèixer coses 
sobre el seu poble i els seus costums.

Ens enviem correus electrònics i cartes. Ens han enviat 
fotos del seu poble, de l’escola, sabem com es diuen, 
quants anys tenen, coneixem les seves aficions... Nosal-
tres els hem enviat un fitxer en power point de la nostra 
escola, dibuixos, fotos, cartells de la Processó, etc.

Fa pocs dies hem rebut un paquet amb productes tí-
pics de la regió: formatge i uns panets petits que s’han 
d’escalfar i omplir amb pernil o formatge. També ens han 
enviat gorres i pins de Ferrari.

Sabem que...

• L’escola on estudien els nostres amics es diu Ciro Me-
notti i té uns 150 alumnes.

• Ens comuniquem amb els alumnes de quart i amb les 
mestres, que es diuen Marianella, Franca i Vanna.

• L’escola és situada al centre de Spezzano, al nord d’Itàlia. 
El poble no és gaire gran, té moltes indústries i la majoria 
de les famílies hi treballen. 

• Al poble hi ha un castell que pertany a la família Pio i les 
parets estan pintades amb frescs del segle XVI.
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• Actualment és la seu del Museu de Ceràmica de la co-
marca i conté documentació sobre tècniques utilitzades 
en l’edat antiga.
 
• Prop del poble hi ha la pista d’entrenament de Ferrari, 
construïda l’any 1972 per l’enginyer Enzo Ferrari. Ens han 
explicat que sovint hi veuen córrer els grans pilots de 
Fórmula 1, com Michael Schumacher i Felipe Massa.

• El fenomen geològic més important de la zona és la Re-
serva Natural de Nirano Salses. És una reserva que conté 
al subsòl dipòsits d’hidrocarburs i gas natural. Aquests 
dipòsits brollen a gran pressió, a través d’esquerdes, a la 
superfície de la terra i expulsen aigua, gas i sorra dissolta 
que, quan es refreda, es diposita al voltant, formant uns 
cons que caracteritzen el paisatge. És una zona molt 
visitada.

Ja ho veieu: per internet també es pot aprendre i fer 
bons amics.

Escola Ciro Menotti, de Spezzano (Itàlia)
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