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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 a 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 per al docent.

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

Connecta’t a l’univers del coneixement!



MATERIALS
d’Educació visual  

i plàstica

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 6 unitats i és la peça 
central del projecte.

   QUADeRN INTeRACTIU

Per a potenciar l’autonomia dels alumnes i millorar  
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 gran 
quantitat de recursos adequats a cada unitat.

   ÀReA D’eDUCADoRs - WeB

Espai exclusiu per al professorat usuari 

dels nostres materials.
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L’accés a la GRAELLA  
de recursos multimèdia és directe.

Les guies didàctiques
Les guies didàctiques del projecte  es publiquen en paper 
(acompanyades d’un CD per al treball oFF LINe) i en format digital en l’Àrea 
d’educadors, per al treball oN LINe. Una eina que t’ajuda en la teva tasca docent; 
el complement imprescindible per a preparar el treball amb els alumnes.

són compatibles amb tots els dispositius  

(PDI, ordinador i tauleta). 

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 poden cercar 
les pàgines 
del llibre de 

l’alumne.

Zoom per a ampliar 
o reduir la pàgina 

projectada.

Es pot accedir  
a qualsevol unitat  

del llibre.
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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.



ActivitAt iniciAL

EnLLAçOS

LÀMinES

DOcuMEntS

AvALuAciOnS (Word i PDF)  
d’inici i final de curs i per a cada unitat

SOLuciOnS

PROGRAMAciOnS (Word i PDF)ActivitAtS intERActivES

vÍDEOS i intERActiuS

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

també es pot accedir als recursos de cada unitat  
des de la graella de la guia didàctica,  
en què estan endreçats per unitats i tipus.

Explicació  
del projecte

.
L’accés a la guia 
interactiva és directe.

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

PROJECTE

GUIA INTERACTIVA 1 2 3 4 5 6

ACTIVITATS INTERACTIVES

VÍDEOS I INTERACTIUS

PROGRAMACIONS

SOLUCIONS

AVALUACIONS

ENLLAÇOS

LÀMINES

Molt fàcils  
de fer servir.  

Amb un 
funcionament 
intuïtiu i ràpid.
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els quaderns interactius
el quadern interactiu recull  i organitza els recursos digitals associats  
a cada unitat del llibre. L’alumne es converteix en subjecte actiu  
dels seus aprenentatges fent servir les TAC. 

el quadern interactiu funciona amb una llicència de curs escolar i s’integra  
en un eVA per a garantir-ne la traçabilitat.

Molt intuïtiu i fàcil  
de fer servir, tant  

per a l’alumnat com 
per al professorat.

una bona eina per a 
millorar la competència 
digital i per a potenciar 

l’autonomia personal.

És compatible amb qualsevol eVA que integri Marsupial   

(Moodle Text-LaGalera, Clickedu, educamos, Moodle Àgora, eleven, Weeras...).
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els quaderns interactius
tots els recursos que s’hi proposen estan estretament 

vinculats al treball de les unitats de cada llibre.

també conté  
altres recursos  
complementaris:

• Tècniques de treball

• Diccionari en línia

Activitat inicial. 

COMENÇA

Gran varietat i quantitat  
de recursos digitals  

per a treballar els continguts: 
documents, àudios, enllaços,  

vídeos, interactius...

iNFORMA’T

test de la unitat.

AVALuA’T

Aactivitats interactives 
de les quals el professorat  

podrà fer un seguiment.

pRACTiCA

?

www.digitals.text-lagalera.cat
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L’Àrea d’educadors
L’Àrea d’educadors és un espai exclusiu per al professorat usuari dels materials de 
Text-LaGalera en què trobaràs tots els teus recursos.

Biblioteca personal 
amb accés directe  

a tots els teus llibres.

un web viu que 
incorpora regularment 

recursos nous vinculats 
a l’actualitat.
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Accés directe  
a la guia interactiva  
i a la graella de recursos 
multimèdia.

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

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

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

Pots incorporar recursos propis  
i seleccionar els recursos preferits  
per a preparar les teves classes. 

Gestió personalitzada  
de tots els recursos  
dels teus llibres.
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Programació*
La matèria d’educació visual i 
plàstica és comuna a 1r i 3r curs  
i específica a 4t.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES DE LA MATÈRIA

Els continguts de la matèria d’educació visual i 
plàstica desenvolupen directament les competències 
comunicatives, tant la lingüística i audiovisual com 
l’artística i cultural.

La competència comunicativa entesa de manera genè-
rica es fonamenta en l’habilitat de generar imatges 
mentals que ens faciliten la comprensió d’allò que per-
cebem i ens ajuda a comprendre, interioritzar i inter-
pretar conceptes, pensaments, sentiments i opinions, 
tant de manera oral com de manera gràfica i visual.

El pensament visual, que és una de les formes men-
tals de processar la informació i és complementària 
del pensament verbal i auditiu, ens ajuda a compren-
dre i interpretar la realitat que ens envolta a través 
d’imatges mentals que generem. Incentiva la crea-
tivitat i interactua entre tots els contextos socials i 
culturals, com l’educació i la formació, la vida privada 
o professional, la cultura i l’oci, perquè a partir de la 
imaginació creadora es troben noves respostes.

D’una banda, amb la competència lingüística i audio-
visual es potencien l’observació, l’anàlisi i la valoració 
dels missatges audiovisuals des del punt de vista de 
la innovació formal i temàtica, de l’educació del sentit 
estètic i de la capacitat comunicativa. De l’altra, amb 
la competència artística i cultural s’afavoreix tot el que 
suposa conèixer, comprendre, apreciar i valorar crítica-
ment diferents manifestacions culturals i artístiques, 
utilitzar-les com a font d’enriquiment personal i gaudi 
i considerar-les com a part del patrimoni col·lectiu i 
universal.

La competència artística incorpora coneixements de 
les principals tècniques, procediments, recursos i con-
vencions dels llenguatges artístics. Un treball artístic 
que porta implícit processos creatius i expressius i, 
alhora, maduratius dels propis criteris estètics i que, 
d’acord amb la forma com s’aborden educativament, 
preparen els alumnes quant al respecte a la diversitat 
d’expressions artístiques i culturals en el món ric i 
divers en què vivim.

L’aprenentatge conscient i amb finalitats productives 
prefixades, disseny i creació d’imatges, objectes 
fets a través de codis visuals, artístics i tècnics ha 
de concretar-se en propostes diverses que van des 
de la representació descriptiva fins a l’expressió 
subjectiva, la transferència i la transformació, amb 
l’objectiu d’afavorir les competències artístiques i el 
coneixement complex. Aquest aprenentatge permet 
indagar i experimentar amb noves formes d’expressió 
i reflexionar i contextualitzar les pràctiques i els resul-
tats obtinguts amb les tècniques i els procediments 
graficoplàstics tradicionals i els tecnològics.

 En l’educació visual i plàstica, cal dissenyar propostes 
de treball amb objectius prefixats i fer un seguiment 
del seu desenvolupament i la seva consecució, la 
qual cosa obliga l’alumnat a elaborar estratègies de 
planificació, registres sistemàtics del procés d’avalu-
ació, previsió dels recursos necessaris; en definitiva, 
cal elaborar un procés que permet afrontar, amb èxit, 
l’aprenentatge autònom. Tot aquest procés d’adquisi-
ció d’autonomia, conjuntament amb l’esperit creatiu, 
l’experimentació —utilitzant, quan calgui, recursos 
tecnològics de l’entorn audiovisual i multimèdia—, la 
investigació, la responsabilitat i l’autocrítica conduei-
xen l’alumnat a tenir iniciativa per a descobrir i millo-
rar, de forma autònoma, el seu aprenentatge.

Objectius

La matèria d’educació visual i plàstica de l’educació 
secundària obligatòria té com a objectiu el desenvolu-
pament de les habilitats següents:

  1  Mirar i observar, percebre, comprendre i interpretar 
de forma reflexiva i crítica l’entorn natural i cultural 
propi. 

  2  Conèixer, comprendre i fer servir els conceptes 
artístics i visuals, així com les tècniques i els 
procediments que permeten la necessària compe-
tència comunicativa. 

  3  Dissenyar i planificar, de forma individual i col-
lectiva, el procés de creació artística, del disseny i 
de les realitzacions audiovisuals i valorar les fases 
del projecte i l’estat de consecució. 

  4  Conèixer i valorar la realitat, les idees, les emoci-
ons, els sentiments, les vivències i les relacions 

*  Programació extreta de la Proposta curricular de l’ESO del 21 de gener de 2015 (document provisional). 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Educació visual i plàstica 1
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interpersonals com a fonts argumentals i de conei-
xement i reflexió. 

  5  Expressar-se mitjançant les eines del llenguatge 
plàstic, visual i audiovisual i mostrar capacitat per 
a fer servir recursos, tècniques i mitjans provi-
nents d’altres àmbits del coneixement. 

  6  Conèixer i utilitzar les tècniques i els procediments 
artístics tradicionals i també els recursos que ens 
permeten les tecnologies en les propostes i les 
creacions personals i col·lectives. 

  7  Desenvolupar activitats que afavoreixin el diàleg i la 
col·laboració en projectes col·lectius i de recerca 
artística i visual i potenciar les possibilitats expres-
sives, crítiques i comunicatives que permeten els 
diferents procediments i processos artístics. 

  8  Observar i comprendre la diversitat d’imatges 
presentades en diferents suports audiovisuals 
(fotografia, còmic, vídeo, cinema...) i mostrar el 
necessari sentit crític per a la interpretació dels 
missatges dels mitjans de comunicació. 

  9  Representar bidimensionalment formes i espais 
amb domini de les eines de representació.

10  Conèixer els valors culturals i artístics, entendre’ls 
com a part de la diversitat cultural i contribuir al 
respecte, la conservació, la interpretació i la millo-
ra dels seus continguts. 

11  Mostrar interès i sensibilitat vers la realitat patri-
monial i les seves qualitats culturals, artístiques 
i funcionals, així com per altres realitats culturals.

ORIENTACIONS PER A L’AVALUACIÓ
Proposar activitats que suposin:

Identificar els elements del llenguatge artístic, cons-
titutius essencials (configuracions estructurals, varia-
cions cromàtiques, orientació espacial i textura, etc.) 
dels objectes i/o els aspectes de la realitat i utilitzar 
adequadament la terminologia. 

Representar objectes i idees de forma bidimensional 
i tridimensional aplicant tècniques gràfiques i plàsti-
ques per a aconseguir resultats concrets en funció de 
l’experimentació i d’objectius i intencions determinats.

Reflexionar i argumentar objectivament les activitats i 
els processos artístics desenvolupats. 

Elaborar i participar, activament, en projectes de cre-
ació cooperatius, bidimensionals, tridimensionals i 
visuals i audiovisuals. 

Realitzar activitats artístiques seguint els processos 
de creació adequats a les propostes i demostrar inte-
rès i iniciativa, creativitat i imaginació. 

Dibuixar cossos i espais simples aplicant els fona-
ments dels sistemes de representació. 

Seleccionar els materials més adequats per a realitzar 
produccions d’acord amb uns objectius prefixats i fer 
registres de seguiment del procés.

Conèixer els estils, les tendències i els discursos de 
les arts plàstiques i visuals i multimèdies atenent les 
etapes i els moviments més rellevants i els contextos 
de producció cultural.

Continguts i criteris d’avaluació per cursos

Es presenta una proposta de desenvolupament per als 
dos cursos de l’ESO en què la matèria és comuna per 
a tots els alumnes i també per a l’optativa de quart 
d’ESO. La proposta té caràcter orientatiu perquè cada 
centre els pugui distribuir d’acord amb els seus propis 
criteris. 

En l’educació secundària obligatòria l’alumnat ha de 
ser competent per a fer anàlisis i actuacions més con-
textualitzades, reflexives i complexes que en l’educa-
ció primària i de més especialització en les tècniques 
i les habilitats dels diferents àmbits artístics. 

Per tant, de forma gradual, cal anar enriquint les capa-
citats artístiques de l’alumnat mitjançant el desenvo-
lupament de les tres línies en què es fonamenta el 
disseny curricular de la matèria: saber mirar per a com-
prendre, saber fer per a expressar-se i saber analitzar 
i reflexionar a partir d’aspectes conceptuals i comple-
xos per a construir noves visions alternatives sobre si 
mateix i els diferents aspectes de la realitat. Aquests 
continguts es despleguen en tres blocs: “Explorar 
i percebre”, “Interpretar i crear” i “Context social i 
cultural”, de manera comuna amb l’ensenyament de 
la Música continuant amb els criteris utilitzats en 
l’educació primària, on els continguts relatius a plàsti-
ca, música i dansa, com a expressions artístiques de 
representació d’idees i sentiments, es desenvolupen 
de manera globalitzada. 

Educació visual i plàstica 1
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A primer curs, convé iniciar l’aprenentatge principal-
ment amb diàlegs visuals sense oblidar els altres sen-
tits, amb aproximacions i contacte directe a aquelles 
propostes artístiques de l’entorn proper, amb visites 
estructurades al patrimoni (arquitectònic, natural, 
artístic, etc.), per a estimular i potenciar en l’alum-
nat competències d’apreciació estètica i gaudi en la 
diversitat artística, eines imprescindibles per a abor-
dar aprenentatges més significatius i complexos. Cal 
donar a l’alumnat els mitjans per a esdevenir especta-
dors crítics i creatius davant de les seves obres i les 
dels altres. És a dir, partint de l’exploració, lligada a 
l’entorn social i cultural de l’alumnat, i del treball de 
les eines d’interpretació, es podran potenciar la sensi-
bilització i la comprensió que impulsin la participació, 
l’expressió, la creació i la cooperació amb els altres. 
Amb aquests fonaments, a tercer curs es pot abordar 
la tridimensionalitat, tant pel que fa a treballar les 
bases dels sistemes de representació de les formes 
com al tractament del volum. 

Els continguts de quart curs, que són de caràcter 
optatiu, tenen com a objectiu desenvolupar propostes 
de treball més elaborades i complexes i fer-les servir 
amb una factura i una execució tècnica més acurades 
i d’acord amb la intencionalitat, la reflexió prèvia i la 
planificació.

Encara que en l’educació secundària obligatòria els 
continguts es presentin organitzats per matèries, per a 
l’assoliment de les competències bàsiques, i atenent 
que els aprenentatges es consoliden de forma multi-
disciplinària, és convenient establir relacions entre les 
diverses matèries sempre que sigui possible. La con-
nexió entre continguts de matèries diverses mostra 
les diferents maneres de tractar una mateixa situació 
i dóna un sentit més ampli als conceptes i n’afavoreix 
la comprensió. De la mateixa manera, els continguts 
que en una matèria es presenten com a instrument, 
trobaran en una altra els contextos adequats que els 
donaran sentit. Les connexions poden establir-se amb 
naturalitat en situacions de relació amb l’entorn i la 
vida quotidiana.

Educació visual i plàstica 1
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Continguts 

explorar i percebre

•  Observació, anàlisi i interpretació de produccions 
artístiques i d’imatges i identificació i relació dels 
aspectes formals, de contingut i contextuals. 

•  Reconeixement de les finalitats informativa, exhorta-
tiva, expressiva, estètica i discursiva de les produc-
cions artístiques i visuals.

•  Exploració dels possibles significats de les formes 
i les imatges segons el seu context expressiu, refe-
rencial i simbòlic.

•  Reconeixement i comprensió de formes geomètri-
ques bidimensionals i tridimensionals i de les seves 
funcions.

•  Anàlisi, experimentació i realització de composicions 
utilitzant els elements del llenguatge visual com a 
descripció i expressió, tenint en compte conceptes 
d’equilibri, proporció i ritme.

•  Identificació i experimentació amb elements del 
llenguatge visual com a configuradors de formes i 
imatges (llum, forma, color, textura, dimensió).

•  Identificació d’elements del món real i imaginari que 
formen part de les composicions (posició, situació, rit-
mes, clarobscur, efectes visuals, imaginació, fantasia).

•  Identificació i anàlisi crítica dels recursos del llen-
guatge audiovisual utilitzats en els mitjans de comu-
nicació (premsa, publicitat, televisió, internet).

•  Estudi i experimentació a través dels processos, les 
tècniques i els procediments propis de la fotografia, 
el vídeo i el cinema i utilització dels recursos TIC per 
a investigar i produir narratives i discursos en format 
multimèdia. 

interpretar i crear

•  Experimentació i utilització de les tècniques de repre-
sentació en funció de les intencions comunicatives, 
informatives, expressives, reflexives i crítiques.

•  Realització d’apunts, esbossos i esquemes en tot 
el procés de creació (des de la idea inicial fins a 
l’elaboració de formes i imatges) per a facilitar l’au-
toreflexió, l’autoavaluació i l’avaluació. 

•  Representació per mitjà del dibuix de formes planes 
orgàniques i geomètriques i aplicació en estructures 
de formes compostes.

•  Utilització adequada dels fonaments dels sistemes 
de representació en el disseny (descripció, expres-
sió) i en l’aplicació a activitats quotidianes. 

•  Representació d’idees, d’acord amb uns objectius, 
utilitzant el llenguatge plàstic, visual i audiovisual i 
els recursos TIC, entre d’altres, i manifestar iniciati-
va, creativitat i imaginació.

•  Responsabilitat en el desenvolupament d’activitats 
artístiques i visuals individuals o col·lectives.

•  Construcció de formes bidimensionals i tridimensio-
nals en funció d’una idea o objectiu amb diversitat 
de tècniques, procediments i materials. 

context social i cultural

•  Anàlisi d’obres d’art del patrimoni cultural tot situ-
ant-les en el context social i territorial d’on provenen 
i detectant similituds i diferències respecte a altres 
societats i cultures.

•  Coneixement i utilització de les terminologies espe-
cífiques.

•  Determinació dels aspectes formals, estètics, de 
context i discursius que destaquen en una obra 
determinada (factors personals, socials, ideològics, 
simbòlics).

•  Identificació i comparació de temàtiques, estils i 
tendències de les arts visuals valorant, respectant  
i gaudint del patrimoni cultural.

•  Comparació dels missatges audiovisuals provinents 
de diferents mitjans de comunicació (cinema, tele-
visió, internet) amb altres formes de manifestació 
artística i mediàtica.

•  Responsabilitat i actitud de valoració i respecte en 
el desenvolupament de les activitats i les propostes 
artístiques, tant les pròpies com les dels companys 
i les companyes.

•  Identificació d’estratègies del llenguatge visual, plàs-
tic i audiovisual en l’àmbit de la premsa, la publicitat 
i la televisió.

•  Actitud crítica davant la societat de consum i les 
necessitats creades per la publicitat i rebuig per 
totes les expressions que suposin discriminació de 
gènere, edat, físic, social, cultural, racial, etc. 

•  Reconeixement i valoració del paper discursiu de la 
imatge en la societat actual.

Educació visual i plàstica 1
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Criteris d’avaluació

  1  Identificar els elements bàsics del llenguatge visual 
(configuracions estructurals, variacions cromàti-
ques, orientació espacial i textura) dels objectes 
i/o els aspectes de la realitat. 

  2  Utilitzar la terminologia pròpia del llenguatge artís-
tic per a descriure els objectes i les imatges, les 
tècniques i els procediments, els materials i les 
eines. 

  3  Representar objectes i idees de forma bidimensio-
nal i tridimensional aplicant tècniques diverses per 
a aconseguir resultats en funció de la proposta i 
les intencions prèvies. 

  4  Diferenciar i reconèixer els processos, els mate-
rials, les tècniques i les estratègies utilitzats en 
imatges de l’entorn audiovisual i multimèdia. 

  5  Participar activament, de forma individual i coope-
rativa en projectes artístics diversos, així com en 
produccions multimèdies o plàstiques de gran for-
mat aplicant les estratègies pròpies i adequades 
del llenguatge plàstic i visual. 

  6  Realitzar produccions artístiques bidimensionals 
i tridimensionals i demostrar interès i iniciativa, 
creativitat i imaginació. 

  7  Utilitzar el dibuix com a instrument de representa-
ció i de comunicació i com a eina bàsica per a la 
plasmació d’idees. 

  8  Seleccionar els materials més adequats per a 
crear un producte artístic d’acord amb uns objec-
tius prefixats i a la reflexió i l’avaluació de les 
diferents fases del procés de concepció, disseny, 
formalització i realització. 

  9  Diferenciar temes, estils i tendències de les arts 
visuals i audiovisuals a través del temps i atenent 
la diversitat cultural i el context en què s’han 
produït. 

10  Utilitzar codificacions bàsiques de la geometria 
plana i descriptiva.

Educació visual i plàstica 1
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estructura didàctica 
els continguts  de primer curs  
d’educació visual i plàstica  
es distribueixen en 6 unitats  
que mantenen una estructura 
lògica i coherent, d’acord  
amb la seqüència didàctica.

Cada unitat comença amb una doble pàgina de motivació,  
d’activació dels coneixements previs i de connexió amb la realitat.

ENTRADA

El còmic serveix per a 
despertar interès,  
sondejar coneixements  
previs i motivar.

S’estableix des del primer 
moment la connexió amb 
els recursos digitals.

Els comentaris dels 
personatges donen peu a un 
diàleg sobre els continguts.

un text introductori presenta  
els continguts de la unitat.
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INFORMACIÓ

INFORMACIÓ

En cada unitat hi ha entre 4 i 7 dobles pàgines.

Cada contingut es presenta en una doble pàgina i es pot treballar  
en una sessió de classe. 

Les marques d’unitat,  
pàgina, secció, i contingut  
són molt clares.

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

El punt de partida sempre és 
una pregunta, un dubte, una 

curiositat sobre els continguts.

La informació combina 
textos, imatges, il·lustracions, 

diagrames, etc.

La informació es pot tractar, 
resumir, comparar, organitzar...

La secció “Si t’AGRADA...” 
és una peça transversal i mostra 

la vinculació de determinats 
continguts d’Educació visual i 
plàstica amb altres matèries.

Al final de cada doble 
pàgina es proposen 
activitats per a comprovar 
l’assimilació dels conceptes. 
Estan graduades segons la 
dificultat: baixa   ,  
mitjana    o alta   .
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Al final de la unitat hi ha una proposta molt completa i variada 
d’activitats per a treballar les habilitats, que ajudaran a assolir 
les competències bàsiques.

Els llibres d’Educació visual i plàstica tenen un quadern complementari  
amb làmines de treball fungibles.

ACTIVITATS

QUADERN D’ACTIVITATS

Les activitats s’agrupen 
segons les habilitats  

que treballen.

En cada proposta s’indica 
el grau de dificultat.

Les activitats mantenen la 
mateixa numeració que en 

el llibre per a facilitar-ne la 
localització.

Les làmines es poden 
lliurar al professor perquè  

avaluï el treball dels 
alumnes.

Les activitats fungibles 
faciliten la realització de 

les activitats.

Es pot completar el treball 
amb més activitats del 
Quadern interactiu.

En acabar la unitat, l’alumne 
es pot autoavaluar amb el test 
del Quadern interactiu.

totes les làmines tenen 
connexió amb una unitat  
del llibre de l’alumne.

El quadern permet el 
treball físic sobre la 
làmina perquè el paper 
és de qualitat.

Les unitats proposen  
una activitat de tipus  
procedimental per al treball 
manipulatiu, de camp, de 
laboratori, experimental...
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