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Aquest curs... 

tenim un nou projecte per a l’ESO!

Hem trigat perquè ens hi hem mirat molt, però ja 
estem preparats per presentar-vos l’              , 
el nou projecte de Text-La Galera per a l’ESO.

COMPLET, renovem del tot 9 matèries.

INNOVADOR, pel plantejament i pels materials  
que l’integren.

CURRICULAR, recull les novetats en els currículums 
oficials.

COMPETENCIAL, garanteix l’assoliment de les 
competències bàsiques.

POTENT I RIC, format per materials en suports 
diferents, tant per a l’alumne com de suport al docent.

VERSÀTIL, permet adaptar-se a les diferents  
situacions i necessitats educatives.

Ciencies socials

Educacio  
visual i plastica

Lengua castellana 
y literatura

Biologia i geologia

Llengua catalana 
i literatura

Cultura 
i valors etics

Matematiques

Tecnologia
ATOMIUM
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EL PROJECTE de 
Ciències socials
Formen el projecte diversos materials, tant en suport 
paper com digital, que constitueixen un conjunt ric, 
potent i versàtil.

MATERIALS PER A L’ALUMNE
   LLIBRE DE CURS

El llibre en paper per a l’alumne té 12 unitats a segon 
i quart curs i 15 unitats a primer i tercer curs. 
És la peça central del projecte.

   QUADERN INTERACTIU

Potenciem l’autonomia dels alumnes i millorem  
la seva competència digital.

MATERIALS PER AL PROFESSORAT
   GUIA DIDÀCTICA

En paper i digital. Per a poder treballar ON LINE  
i OFF LINE. Amb orientacions didàctiques i una  
gran quantitat de recursos adequats a cada unitat.

   ÀREA D’EDUCADORS

Espai exclusiu per al professorat usuari 

dels nostres materials.



Programació de continguts
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1  La Terra
El planeta Terra  Continents i oceans  El moviment de rotació  
 El moviment de translació.

2  La representació de la Terra
Els mapes  La localització i l’orientació  De l’esfera al pla  La informació 
dels mapes  Els tipus de mapes.

3  El relleu terrestre
Història geològica de la Terra  La formació del relleu  La transformació 
del relleu  Les formes del relleu  Les grans unitats de relleu de la Terra.

4 Rius, mars i oceans
L’aigua a la Terra  Les aigües oceàniques  Les aigües continentals  
 L’aigua a la natura  Els grans mars, rius i llacs de la Terra.

5  El clima i el paisatge
El temps i el clima  Els elements i els factors del clima  Els climes de la 
Terra  Els climes i els paisatges càlids  Els climes i els paisatges freds 
 Els climes i els paisatges temperats  Els grans paisatges de la Terra.

6  El medi i l’acció humana
Els riscos naturals  Els recursos naturals  L’acció humana sobre el 
medi  La transformació del paisatge  La protecció del medi ambient.

7  Europa, la península Ibèrica i Catalunya
Europa: el relleu  Europa: hidrografia, clima i paisatge  La península 
Ibèrica: el relleu  La península Ibèrica: hidrografia, clima i paisatge  
 Catalunya: el relleu  Catalunya: hidrografia, clima i paisatge.

8  Els continents
Àsia: el relleu  Àsia: hidrografia, clima i paisatge  Àfrica: el relleu  Àfrica: 
hidrografia, clima i paisatge  Amèrica: el relleu  Amèrica: hidrografia, clima 
i paisatge  Oceania: el relleu  Oceania: hidrografia, clima i paisatge  
 L’Antàrtida: el relleu  L’Antàrtida: hidrografia, clima i paisatge.

9  La història
L’estudi de la història  La recerca històrica  El pas del temps  
 Els grans períodes de la història  Les fonts històriques.

10 La prehistòria
De la pedra als metalls  L’hominització  El paleolític: caçadors  
i recol·lectors  El paleolític: la tècnica i l’art  La revolució neolítica  
 L’edat dels metalls.

11 El Pròxim Orient
Mesopotàmia  Economia i societat a Mesopotàmia  Cultura i art a 
Mesopotàmia.

12 L’antic Egipte
La civilització de l’antic Egipte  Economia i societat a l’antic Egipte  
 Religió i cultura a l’antic Egipte  L’art egipci.

13 La Grècia clàssica
Els períodes de la Grècia clàssica  La societat i el govern de les polis 
 L’economia grega  El saber en la Grècia clàssica  L’art a la Grècia 

clàssica  Fenicis i cartaginesos.

14 La civilització romana
Els grans períodes de la civilització romana  El govern a l’antiga Roma  
 La societat romana  Les activitats econòmiques  Cultura i art a l’antiga 

Roma  Els orígens del cristianisme  La fi de l’imperi romà d’Occident.

15 La prehistòria i l’edat antiga a la Península
La prehistòria a la península Ibèrica  La prehistòria a Catalunya  
 Els ibers  La colonització de la península Ibèrica  La Hispània romana.

1  La població
L’estudi de la població  El moviment de la població  Els indicadors 
demogràfics  L’estructura de la població  Població i activitat 
econòmica.

2 La població i el poblament
L’evolució de la població al món  El poblament  La distribució de la 
població al món  Models i polítiques demogràfiques.

3 Els moviments migratoris
Les migracions  Tipus de migracions  Les conseqüències dels 
moviments migratoris  Els moviments migratoris a l’actualitat. 

4 Les ciutats
El fet urbà  Les grans aglomeracions urbanes  Les ciutats a Catalunya 
i a l’Estat espanyol  Les grans concentracions urbanes al món  Les 
ciutats al llarg del temps  Les funcions urbanes   Jerarquies i xarxes 
urbanes  L’impacte ambiental de la urbanització.

5 Societat i diversitat
Societat i desigualtats  La diversitat cultural  La diversitat lingüística 
 La diversitat religiosa   Intolerància i discriminació.

6 Població i societat a Catalunya, Espanya i la UE
La població a Catalunya  La distribució de la població  La població 
a Espanya  La distribució de la població  La població a la Unió 
Europea.

7 Els inicis de l’edat mitjana
Les invasions dels pobles germànics  El domini visigot a la península 
Ibèrica  La societat visigoda  El món bizantí  L’Islam  L’imperi 
Carolingi.

8 El món feudal
La societat feudal  Els bellatores  Els oratores i els ordes religiosos  
 Els laboratores  L’art romànic.

9 Europa a l’època feudal
Supersticions, guerres i pors  Els comtats catalans catalans  
 Al-Àndalus  Els regnes cristians peninsulars  Les monarquies feudals.

10 El renaixement de la vida urbana
El segle XIII a les ciutats  Una nova classe social: la burgesia  
 El comerç medieval  La vida cultural de l’edat mitjana  L’art gòtic.

11 L’esplendor de la Corona d’Aragó
L’expansió territorial  Jaume I  La conquesta de Mallorca  La 
conquesta de València  Pere el Gran i Sicília  Roger de Llúria  Jaume II  
 Els almogàvers  Les institucions catalanes medievals  El comerç 

català a l’edat mitjana.

12 La crisi de finals de l’edat mitjana
Una època difícil  La pesta negra  La guerra dels Cent Anys  
 La guerra de les dues Roses  La fam  L’Occident europeu a finals 

de l’edat mitjana  La crisi a Catalunya.

1  El segle XIX
L’Antic Règim  La Il·lustració  La guerra de Successió: el tractat 
d’Utrecht, la resistència, els decrets de Nova Planta, la repressió, el 
redreçament de Catalunya.   

2  L’era de les revolucions
La societat de l’Antic Règim  La Revolució Americana  La Revolució 
Francesa  Napoleó i l’expansió de les idees revolucionàries  La guerra 
del Francès  Goya.

3  El segle XIX: el segle de les ideologies
L’absolutisme i la Restauració: el congrés de Viena  El liberalisme  
 Els nacionalismes  Les unificacions  La independència d’Iberoamèrica.

4  La Revolució Industrial i l’imperialisme
El vapor i el carbó  La revolució dels transports  La segona Revolució 
iIndustrial  La Revolució Industrial a Catalunya  El moviment obrer  
 L’imperialisme.

5  Ciència, cultura i art del segle XIX
La visió romàntica  La visió realista  Darwinisme, positivisme... 
 Avenços científics  Les grans exposicions: l’arquitectura del ferro  
 L’impressionisme.

6  L’època de la Gran Guerra
La Primera Guerra Mundial  La Revolució Russa  La restauració dels 
Borbó a Espanya.

7  Les entreguerres  
El crac del 29  Les dictadures totalitàries: feixisme i nazisme  La II 
República i la Guerra Civil   L’art de les avantguardes.

8  La Segona Guerra Mundial
Els precedents  El desenvolupament de la guerra  Extermini i destrucció 
 Les conseqüències   La divisió del món.

9  La guerra freda
El bloc capitalista  El bloc comunista  La descolonització  Conflictes: 
Corea i Vietnam  Opulència i crisi: els seixanta  Moviments socials: 
pacifisme, ecologisme, feminisme...  La dictadura franquista  La 
democràcia.

10  El món després del mur
La reunificació alemanya  La desintegració de l’URSS  La veu de l’Islam 
 Els països emergents  La deriva africana  Iberoamèrica: del terror a 

la democràcia.

11  Europa avui: la Unió Europea. Vells conflictes
El camí cap a la unió  Les institucions europees  Conflictes: els 
Balcans, l’est, Irlanda, els nacionalismes...   Les diferents Europes.

12  Un món global i de conflictes
L’ONU · Els EUA, avui  El gegant xinès  Rússia com a potència  
 Nous moviments migratoris   Un món sostenible?  El conflicte àrab-

israelià  La situació al Pròxim Orient  Les primaveres àrabs  Terrorisme 
internacional  La fragilitat de les democràcies.

1  L’activitat econòmica
L’economia i els sistemes econòmics  La producció i el treball  
 Les empreses  El mercat  El diner  Els indicadors econòmics.

2 La globalització econòmica
Els recursos econòmics  Desenvolupament i subdesenvolupament 
 La globalització econòmica  La interdependència econòmica  
 Comerç desigual  Noves formes de producció  El desenvolupament 

sostenible. 

3 El sector primari
L’agricultura i l’espai rural  Els sistemes agrícoles  La ramaderia i els 
recursos forestals  Els paisatges agraris  La pesca  La producció i la 
distribució d’aliments.

4 L’activitat industrial
El sector secundari  El procés industrial  Les matèries primeres  Les 
fonts d’energia  La producció d’electricitat  La localització industrial 
 Els paisatges industrials.

5 Els serveis
El sector terciari  Els subministraments  Les comunicacions  
 Els mitjans de transport  El turisme.

6 L’activitat econòmica a Catalunya i a Espanya
L’economia catalana i espanyola  L’agricultura i la ramaderia  
 La pesca  Els paisatges agraris  La indústria  La construcció  
 Els serveis. 

7 L’organització política de les societats
Els sistemes polítics i els tipus d’estats  La participació política  
 L’estat del benestar  El sistema tributari  L’organització política de 

l’Estat espanyol i de Catalunya.

8 L’ordre polític internacional
Les relacions internacionals  La UE  L’economia europea  L’ONU  
 La cooperació i les organitzacions internacionals.

9 El Renaixement
L’humanisme renaixentista  La impremta  El quattrocento: Florència  
 El cinquecento: Roma  El Renaixement fora d’Itàlia.

10 Els descobriments geogràfics
Les causes dels descobriments  Els viatges portuguesos  Els 
viatges castellans  La volta al món  Les civilitzacions precolombines  
 Les conseqüències de la colonització d’Amèrica.  

11 La ciència i la religió a l’època del Renaixement
La ciència moderna  La medicina  La reforma protestant  
 L’anglicanisme  La Contrareforma.

12 La monarquia hispànica 
Els Reis Catòlics  Els regnats de Carles I i Felip II  El declivi dels 
Àustria  L’expulsió dels moriscos  La guerra dels 30 anys  Els regnes 
peninsulars a l’època dels Àustria. 

13 Catalunya en temps dels Àustria
Catalunya durant l’edat moderna  Pirates, bruixes i bandolers  
 La revolta dels Segadors  El Corpus de Sang  La guerra de Separació. 

14 L’època de l’absolutisme
La monarquia absoluta  França: paradigma de país absolutista  
 Anglaterra: un cas peculiar  Rússia: un imperi en expansió.

15 El barroc
La filosofia del barroc: idealisme i materialisme  La crisi del XVII  El barroc.
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Com són els llibres?
Els llibres de Ciències socials són una bona eina per a ajudar els alumnes  
a observar, analitzar, reflexionar i actuar de manera crítica i responsable. 
Acostem la geografia i la història a la vida diària per a ajudar-los a interpretar 
el món que els envolta. 

En aquesta doble pàgina,  
el còmic serveix per a despertar  
interès, sondejar coneixements  
previs i donar un toc més  
actual als continguts. 

És una bona motivació  
per a començar a treballar.Els continguts es distribueixen 

en 12 o 15 unitats.  
Presenten una estructura 

didàctica bàsica.

Cada unitat comença amb  
una doble pàgina de motivació, 

activació de coneixements previs  
i connexió amb la realitat.

La comunicació en el projecte és fonamental.  
Els comentaris dels personatges de la colla poden donar peu  
a començar un diàleg sobre els diferents continguts.

Un text introductori presenta  
els continguts de la unitat.
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L’alumne pot millorar el seu aprenentatge  
amb els recursos digitals del Quadern Interactiu. 
D’aquesta manera, les TAC s’integren  
en el procés d’aprenentatge.



Un discurs didàctic diferent
En els llibres del projecte Atòmium, els alumnes són 
subjectes actius del seu procés d’aprenentatge.

Cada contingut es presenta en una doble pàgina  
i es pot treballar en una sessió de classe. 
En cada unitat hi ha entre 5 i 8 dobles pàgines.

En cada unitat l’alumne trobarà 
una o diverses peces transversals 
interdisciplinàries.  
És la secció “SI T’AGRADA...” 
El contingut addicional que 
s’hi aporta ajuda a mostrar 
la funcionalitat de determinats 
continguts de Ciències socials 
en altres matèries.

Al final de cada doble pàgina  
es proposen activitats curtes,  
per comprovar l’assimilació  
dels conceptes. 

Són bàsicament d’exercitació;  
graduades segons la dificultat 
baixa*, mitjana** o alta*** 

El procés s’inicia amb  
una pregunta o un dubte 
sobre el contingut indicat  

en el títol de la doble plana.

La informació combina diversos 
recursos: textos, imatges,  

il·lustracions, diagrames, activitats 
resoltes com a model, etc.

Es facilita la connexió  
i construcció dels coneixements.
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La informació està jerarquitzada 
intencionadament.

Així es pot tractar, resumir, 
comparar, organitzar...
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Les marques d’unitat,  
pàgina, secció, contingut  
són molt clares perquè  
en cada moment l’alumne 
tingui referents del punt  
del procés en què es troba.

Amb diferents recursos  
(preguntes, activitats, observacions, 
peces interdisciplinàries, etc.), 
s’interpel·la sovint l’alumne per 
comprovar el grau de comprensió, 
perquè reflexioni, resolgui o apliqui 
coneixements.

Un discurs didàctic diferent
En els llibres del projecte Atòmium de Ciències socials, la informació visual 
és essencial per a construir i assimilar els coneixements: il·lustracions, 
imatges, gràfics, cartografia són referents bàsics informatius.



Un treball competencial

Les activitats s’agrupen segons 
les habilitats que treballen.

En cada proposta s’indica 
el grau de dificultat,  

per a facilitar-ne la tria  
i orientar el treball dels alumnes.

Les activitats són moltes i variades:  
d’investigació, reflexió, síntesi, aplicació, anàlisi,  
relació, comparació, en grup, individuals, etc.

La unitat es tanca amb una doble plana d’activitats final, que permet el treball  
i la consolidació de les competències bàsiques. Es pot completar el treball amb més activitats 

del Quadern Interactiu de l’alumne.

Sempre hi ha connexió entre el format paper  
i el format digital.

Les unitats proposen  
una activitat de tipus  
procedimental per al treball  
de camp, de gràfics...

Aquests procediments  
estan tots recollits al final  
del llibre i també en versió digital 
tant en la Guia Interactiva,  
com en el Quadern Interactiu.

En acabar la unitat, l’alumne es pot autoavaluar  
amb el test del Quadern Interactiu.
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En els llibres de Ciències socials 
trobareu diverses propostes de 
treball procedimental, tant dins 

del llibre mateix com  
en suport digital.

Imatge i text introductori 
de contextualització 

del contingut a treballar. 

Explicació pas a pas 
del procediment.

Remissió a la presentació digital del mateix 
procediment o d’alguna de les seves parts 
(més imatges, vídeos…).

Activitats sobre el procediment 
seguit i els resultats obtinguts: 
recapitulació, comprovació, 
reflexió, ampliació, aplicació, etc.

MATERIAL PER A L’ALUMNE  LLIBRE DE CURS  15

Què són els procediments?
Una eina més per a completar el treball competencial i fer servir o aplicar  
tant els coneixements com les eines en contextos significatius.



Aprendre 
fent servir les TAC!
El Quadern Interactiu funciona amb una llicència de curs escolar i s’integra  
en un EVA per garantir la seva traçabilitat.

Tots els recursos que s’hi proposen estan estretament 
vinculats al treball de les unitats de cada llibre

Activitat inicial. 

COMENÇA

Molts recursos digitals  
per a treballar els continguts: 

documents, enllaços,  
vídeos, interactius...

INFORMA’T

Test de la unitat.

AVALUA’T

Minirepte o projecte cooperatiu.

POTS FER-HO

Procediment i activitats interactives 
de les quals el professorat  

podrà fer un seguiment.

PRACTICA

Compatible amb qualsevol EVA que integri Marsupial   

(Moodle Text-LaGalera, Clickedu, Educamos, Moodle Àgora, Eleven, Weeras...)

www.digitals.text-lagalera.cat

ENTRA I PROVA LA DEMO!

Molt intuïtiu i fàcil  
de fer servir, tant  

per a l’alumnat com 
per al professorat.
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Diccionari en línia

Tècniques de treball

Reportatges

Línia del temps



L’accés a la GRAELLA  
de recursos multimèdia 

és directe.

ACTIVITAT INICIAL

MINIREPTE

ENLLAÇOS

DOCUMENTS

AVALUACIONS (Word i PDF)

SOLUCIONS

PROGRAMACIONS (Word i PDF)

ACTIVITATS INTERACTIVES

PROCEDIMENTS

VÍDEOS I INTERACTIUS

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

Activitats de reforç i ampliació 
en format PDF.

Les activitats interactives són diferents  
de les del llibre en paper.

Controls d’unitat, 
avaluació inicial i final del curs.

Una eina que t’ajuda 
en la teva tasca docent
Les guies didàctiques del projecte ATÒMIUM es publiquen en paper 
(acompanyades d’un CD per al treball OFF LINE) i en format digital  
a l’Àrea d’Educadors, per al treball ON LINE.

Són compatibles amb tots els dispositius  

(PDI, ordinador i tauleta). 
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En les guies interactives, 
tots els recursos digitals 

associats als continguts són 
accessibles amb un sol clic.

Amb orientacions 
didàctiques per a cada 

doble pàgina i propostes 
d’ús dels recursos digitals.

Es pot anar fàcilment 
d’una unitat a una altra.

També es pot accedir als recursos de cada unitat  
des de la graella de la Guia Didàctica,  
on apareixen endreçats per unitats i tipus.

Les guies contenen gran quantitat i varietat  
de recursos. Per a cada unitat, disposeu de:

S’hi reprodueix el llibre de l’alumne,  
de manera que es poden projectar les pàgines  
i treballar les explicacions, les activitats  
i tots els recursos col·lectivament.



Biblioteca personal amb accés 
directe a tots els teus llibres.

Un web viu que 
incorpora regularment 

recursos nous vinculats 
a l’actualitat.

Accés directe  
a la Guia Interactiva  

i a la graella de 
recursos multimèdia.

Contacte directe amb l’editor del teu 
llibre per aclarir qualsevol dubte.

Registra’t i accedeix a la teva biblioteca 
i a tots els recursos i serveis exclusius.

Gestió personalitzada  
de tots els recursos  

dels teus llibres.

Pots incorporar 
recursos propis  

i seleccionar els  
recursos preferits  

per a preparar  
les teves classes.

Un espai on trobaràs 
tots els teus recursos
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L’Àrea d’educadors és un espai exclusiu per al professorat usuari dels materials 
de Text-La Galera. 

http://educadors.text-lagalera.cat/ 

ENTRA I MIRA EL VÍDEO 

DE PRESENTACIÓ



PER A MÉS INFORMACIÓ:

Un segell del Grup Enciclopèdia Catalana

Josep Pla, 95
08019 Barcelona
Tel. 902 500 611
Fax. 935 057 569
text-lagalera@grec.cat
www.text-lagalera.cat


