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ProxectoAula3D deXeografíaeHistoria

Un espazo onde aprender e ensinar os mellores contidos educativos coas ferramentas máis innovadoras:

Sinxelo: Deseñado para ser intuitivo e de doado manexo.

Versátil: Pensado para traballar con e sen conexión á Internet grazas ás súas apps.

Multidispositivo: Adaptado a todos os dispositivos e sistemas operativos.

Accesible: Desde os principais LMS e con plugins específicos para Moodle.

Con trazabilidade: Permite o seguimento personalizado das actividades
realizadas polo alumnado.

Contrastado: Adoptado por máis de 1 500 centros educativos de referencia
e utilizado diariamente por máis de 75 000 profesores e alumnos.

EduBook para Moodle
Vicens Vives desenvolveu 5 plugins que fan uso do protocolo LTI para que a integración
de EduBook en Moodle sexa áxil, rápida e sinxela. Estes novos plugins permiten:

A importancia automática de cursos.

A asignación automática de licenzas.

A sincronización automática de cualificacións.

A integración con tabletas, web e desktop.

, o entorno dixital de Vicens Vives

Todos os recursos de Edubook adaptados ao encerado dixital e en modo offline
EduBook EDI permite proxectar calquera apartado do libro de texto, reproducir contidos multimedia, resolver actividades
no EDI e acceder aos recursos do profesorado. Todo iso, desde un único sitio e sen necesidade de conexión á Internet.

EduBook EDI, unha infinidade de posibilidades e vantaxes:

Recursos para o profesorado: Consultar a páxina didáctica, as propostas
curriculares, os recursos para a atención á diversidade e as avaliacións.

Actividades interactivas: Proxectar e resolver as actividades abertas e
de autocorrección de EduBook sen necesidade de conexión.

EduBook no EDI: Acceder a todo o contido de EduBook en modo offline.

Galería multimedia: Reproducir as imaxes, animacións, audios, vídeos
e mapas interactivos do libro no EDI.

En online: Mellorar a experiencia educativa con EduBook online e con todos
os recursos de calidade que ofrece a rede educativa Tiching.

O
smateriaisdoproxectoAula3DparaXeografíaeHistorianaESO(XH1,XH2,XH3,XH4)
estánadaptadosaonovocurrículoeposibilitanaresolucióndetodososestándares pro-
postosnodevanditocurrículoparacadaniveleducativonoqueseimparteestamateria.

AaprendizaxesegueunhasecuenciacióngradualdendeoprimeirocursodaESOetivéronse

encontaascompetenciasclave,demaneiraqueseadecuouodesenvolvementodecontidosaos

intereses,ásmotivaciónseácapacidadedeabstraccióndecadaidade.

EnXH,prepáraseoalumnadoparaquesaibabuscarinformacióneprocesala,paraquesexaquen

deverificarhipóteses,crearopiniónsargumentadasepoidaestablecerconclusións.Aaprendizaxe

éactiva econstrutiva.

Contidos,competenciaseestándares

Interconexiónentreaaprendizaxedecontidos e odesenvolvemento de competencias.

Priorizacióndascompetenciasclave.

Contidosinterrelacionadoscoasactividadesequecompartenatipoloxíadaspáxinas:

✔Expositivas,quepodenserdesíntese,documentos,gráficosdeampliación,etc.

✔Deconstrución,quepodenserdeampliación,dedescubrimentodenovoscontidos,
decoñecementodaredonda,derelaciónentrecienciaesociedadeoudeanáliseeopinión.

Logrodosestándaresdeaprendizaxe.

ActividadesTIC

AmplíanaRede.Recursosmultimediapara completarasexplicaciónsourealizarmáis
actividadesnaRede.

PosibilidadederesolveronlineamaioríadasactividadesenEduBook.

Asactividadespodenincluírcompetenciasclave
queseindicancosseguintessímbolos:

Comunicaciónlingüística

Competenciamatemáticaecompetencias
básicasencienciasetecnoloxía(nestes
librossóseindicaacompetenciamatemática
porqueasdecienciasetecnoloxíasonas
propiasdaárea)

Aprenderaaprender

Concienciaeexpresiónsculturais

Sentidodeiniciativaeespíritoemprendedor

Competenciassociaisecívicas

Competenciadixital

Asactividadesestánclasificadassegundoa
tipoloxíaeindícaseconcoresdistintas:

Coñecer:estasactividadesson
imprescindiblesparaqueosalumnos
traballendirectamenteocontido.

Aplicar:estasactividadesrelacionano
contidotraballadocoscoñecementos
previosdoalumnoecoasúaredonda,istoé,
quetraballancocontexto.

Razoar:estasactividadesteñencomo
obxectivoqueoalumnoreflexione,explique
erazoeosporquésdassúasrespostas.

Actividadescompetenciais

Actividadesdeavaliacióndeestándares
Asactividadescosímbolopermitencoñecerograodelogrodosestándares.

Presentaciónentresformatos

Presentaciónenpapel eEduBook(onlineeoffline).
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Proxecto Aula3D de Xeografía e Historia

Unespazoondeaprendereensinarosmellorescontidoseducativoscoasferramentasmáisinnovadoras:

Sinxelo:Deseñadoparaserintuitivoededoadomanexo.

Versátil:PensadoparatraballarconesenconexiónáInternetgrazasássúasapps.

Multidispositivo:Adaptadoatodososdispositivosesistemasoperativos.

Accesible:DesdeosprincipaisLMS e conpluginsespecíficosparaMoodle.

Contrazabilidade:Permiteoseguimentopersonalizadodasactividades
realizadaspoloalumnado.

Contrastado:Adoptadopormáisde1500centroseducativosdereferencia
eutilizadodiariamentepormáisde75000profesoresealumnos.

EduBookparaMoodle
VicensVivesdesenvolveu5pluginsquefanusodoprotocoloLTIparaqueaintegración
deEduBookenMoodlesexaáxil,rápidaesinxela.Estesnovospluginspermiten:

Aimportanciaautomáticadecursos.

Aasignaciónautomáticadelicenzas.

Asincronizaciónautomáticadecualificacións.

Aintegracióncontabletas,web edesktop.

,o entornodixitaldeVicensVives

Todos os recursos de Edubook adaptados ao encerado dixital e enmodo offline
EduBookEDIpermiteproxectarcalqueraapartadodolibrodetexto,reproducircontidosmultimedia,resolveractividades
noEDIeaccederaosrecursosdoprofesorado.Todoiso,desdeunúnicositioesennecesidadedeconexiónáInternet.

EduBookEDI,unhainfinidadedeposibilidadesevantaxes:

Recursosparaoprofesorado:Consultarapáxinadidáctica,aspropostas
curriculares,osrecursosparaaatenciónádiversidadeeasavaliacións.

Actividadesinteractivas:Proxectareresolverasactividadesabertase
deautocorreccióndeEduBooksennecesidadedeconexión.

EduBooknoEDI:AccederatodoocontidodeEduBookenmodooffline.

Galeríamultimedia:Reproducirasimaxes,animacións,audios,vídeos
emapasinteractivosdolibronoEDI.

Enonline:MelloraraexperienciaeducativaconEduBookonlineecontodos
osrecursosdecalidadequeofrecearedeeducativaTiching.

O s materiais do proxecto Aula 3D para Xeografía e Historia na ESO (XH 1, XH 2, XH 3, XH 4)
están adaptados ao novo currículo e posibilitan a resolución de todos os estándares pro-
postos no devandito currículo para cada nivel educativo no que se imparte esta materia.

A aprendizaxe segue unha secuenciación gradual dende o primeiro curso da ESO e tivéronse

en conta as competencias clave, de maneira que se adecuou o desenvolvemento de contidos aos

intereses, ás motivacións e á capacidade de abstracción de cada idade.

En XH, prepárase o alumnado para que saiba buscar información e procesala, para que sexa quen

de verificar hipóteses, crear opinións argumentadas e poida establecer conclusións. A aprendizaxe

é activa e construtiva.

Contidos, competencias e estándares

Interconexión entre a aprendizaxe de contidos e o desenvolvemento de competencias.

Priorización das competencias clave.

Contidos interrelacionados coas actividades e que comparten a tipoloxía das páxinas:

✔ Expositivas, que poden ser de síntese, documentos, gráficos de ampliación, etc.

✔ De construción, que poden ser de ampliación, de descubrimento de novos contidos,
de coñecemento da redonda, de relación entre ciencia e sociedade ou de análise e opinión.

Logro dos estándares de aprendizaxe.

Actividades TIC

Amplía na Rede. Recursos multimedia para completar as explicacións ou realizar máis
actividades na Rede.

Posibilidade de resolver online a maioría das actividades en EduBook.

As actividades poden incluír competencias clave
que se indican cos seguintes símbolos:

Comunicación lingüística

Competencia matemática e competencias
básicas en ciencias e tecnoloxía (nestes
libros só se indica a competencia matemática
porque as de ciencias e tecnoloxía son as
propias da área)

Aprender a aprender

Conciencia e expresións culturais

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor

Competencias sociais e cívicas

Competencia dixital

As actividades están clasificadas segundo a
tipoloxía e indícase con cores distintas:

Coñecer: estas actividades son
imprescindibles para que os alumnos
traballen directamente o contido.

Aplicar: estas actividades relacionan o
contido traballado cos coñecementos
previos do alumno e coa súa redonda, isto é,
que traballan co contexto.

Razoar: estas actividades teñen como
obxectivo que o alumno reflexione, explique
e razoe os porqués das súas respostas.

Actividades competenciais

Actividades de avaliación de estándares
As actividades co símbolo permiten coñecer o grao de logro dos estándares.

Presentación en tres formatos

Presentación en papel e EduBook (online e offline).
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XEOGRAFÍA
1. O planeta Terra
2. O relevo da Terra
3. A hidrosfera: auga doce

e auga salgada
4. O tempo atmosférico
5. Os climas da Terra
6. As paisaxes de climas temperados
7. As paisaxes de climas extremos
8. Os problemas ambientais

Proxecto TIC
Atlas Xeográfico do Mundo

HISTORIA
9. A Prehistoria

10. As primeiras civilizacións:
Mesopotamia e Exipto

11. Grecia, de polis a imperio
12. Colonizacións e pobos prerromanos
13. Roma, da República ao Imperio
14. O legado da Antigüidade
15. A Hispania romana

Proxecto TIC

HISTORIA
1. A creba do Antigo Réxime
2. A época das revolucións

liberais (1789-1871)
3. A orixe da industrialización
4. A España do século XIX:

a construción do réxime
liberal (1808-1898)

5. Industrialización e cambio social
na España do século XIX

6. A época do Imperialismo
7. A Primeira Guerra Mundial e

a Revolución rusa
8. O período de entreguerras

(1918-1939)
9. España: da monarquía á

República (1902-1939)
10. A Segunda Guerra Mundial
11. Un mundo dividido: guerra fría

e descolonización (1945-1989)
12. Evolución do mundo capitalista

e comunista
13. España: a ditadura franquista

(1939-1975)
14. España: transición e democracia
15. O mundo actual
16. Revolución tecnolóxica e globalización

HISTORIA
Que é a Idade Media?

1. A fragmentación do mundo antigo
2. Al-Andalus
3. A Europa feudal
4. Galicia no reino de León
5. A cultura e a arte do Románico
6. As cidades da Europa medieval
7. Os grandes reinos peninsulares
8. A cultura e a arte do Gótico

XEOGRAFÍA
9. Os habitantes do planeta

10. A poboación española
11. As sociedades humanas e os

fenómenos migratorios
12. As cidades e os procesos de

urbanización
13. Natureza e sociedade:

harmonías, crises e impactos
Proxecto TIC
Atlas Temático do Mundo

XEOGRAFÍA
Xeografía física, económica e política

Introdución á Xeografía
Informe: O escenario físico
das actividades humanas

1. A organización política das sociedades
2. A organización económica

das sociedades
3. A agricultura, a gandaría, a pesca

e a silvicultura
4. A minaría, a enerxía e a construción
5. A industria
6. Os servizos, a comunicación

e a innovación
7. Os transportes e o turismo
8. As actividades comerciais

e os fluxos de intercambio
Atlas Temático do Mundo

HISTORIA
9. O nacemento do mundo moderno

10. O Renacemento, unha nova
concepción da arte

11. A época dos grandes
descubrimentos xeográficos

12. O auxe da monarquía hispánica
13. A decadencia do Imperio dos Austria
14. A Europa do século XVII
15. A ciencia e a arte do Barroco

Proxecto TIC

Novidade

Novidade
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AmplíanaRede.Recursosmultimediapara completarasexplicaciónsourealizarmáis
actividadesnaRede.

PosibilidadederesolveronlineamaioríadasactividadesenEduBook.

Asactividadespodenincluírcompetenciasclave
queseindicancosseguintessímbolos:

Comunicaciónlingüística

Competenciamatemáticaecompetencias
básicasencienciasetecnoloxía(nestes
librossóseindicaacompetenciamatemática
porqueasdecienciasetecnoloxíasonas
propiasdaárea)

Aprenderaaprender

Concienciaeexpresiónsculturais

Sentidodeiniciativaeespíritoemprendedor

Competenciassociaisecívicas

Competenciadixital

Asactividadesestánclasificadassegundoa
tipoloxíaeindícaseconcoresdistintas:

Coñecer:estasactividadesson
imprescindiblesparaqueosalumnos
traballendirectamenteocontido.

Aplicar:estasactividadesrelacionano
contidotraballadocoscoñecementos
previosdoalumnoecoasúaredonda,istoé,
quetraballancocontexto.

Razoar:estasactividadesteñencomo
obxectivoqueoalumnoreflexione,explique
erazoeosporquésdassúasrespostas.

Actividadescompetenciais

Actividadesdeavaliacióndeestándares
Asactividadescosímbolopermitencoñecerograodelogrodosestándares.

Presentaciónentresformatos

Presentaciónenpapel eEduBook(onlineeoffline).


	Cuadriptico_XeoHist_GALICIA_2016_001

