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PREPARA'T PER A
UN VIATGE DE MOTIVACIÓ
I DESCOBRIMENT

El PROJECTE  per a l'educació primària de

l'Editorial Vicens Vives neix amb la voluntat de donar

resposta a les necessitats i els reptes que té plantejats

l'escola a l'actual segle XXI.

Per donar resposta a aquestes necessitats és necessari

educar les persones perquè puguin aprendre de manera

autònoma al llarg de la vida, perquè siguin capaces

de pensar per elles mateixes i perquè puguin aportar

solucions amb intel·ligència emocional.

La importància de l'adquisició de les competències

clau per part de la ciutadania, en la qual insisteixen

les orientacions de la Unió Europea, és la condició

indispensable per aconseguir que els individus

assolesquin el ple desenvolupament personal, social i

professional.

Per això, l'ús de metodologies actives i contextualitzades

és un instrument indispensable. De manera molt

particular, aquelles que facilitin tant la participació

i la implicació de l'alumnat com l'adquisició i l'ús de

coneixements en situacions reals.

En aquest sentit, el PROJECTE  integra un

ventall ampli de metodologies actives que possibiliten

l'aprenentatge competencial en totes les àrees de

coneixement.
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METODOLOGIES ACTIVES
D'APRENENTATGE
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Les rutines de pensament són estructures i estratègies perquè l'alumnat

descobresqui models de conducta que li permetin generar pensaments, analitzar,

reflexionar i raonar sobre el propi aprenentatge.

Com aplicam les rutines de pensament a ?
A les entrades de cada tema, hi aplicam les rutines de pensament amb:

Pens M'interessa Reflexion

Aquestes propostes ofereixen una aproximació

oberta al tema de manera que el professorat

pugui iniciar un diàleg a l'aula.

APRENENTATGE BASAT
EN RUTINES DE PENSAMENT
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ABP

11

Amb l'aprenentatge basat en projectes, l'alumnat s'involucra en un

procés sistemàtic d'investigació que implica la presa de decisions, la

indagació en el tema i la construcció de coneixement.

Com aplicam l'ABP a ?

APRENENTATGE BASAT
EN PROJECTES
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TREBALL
COOPERATIU

El treball en equip per assolir un objectiu comú fomenta la responsabilitat

compartida i el diàleg per assolir la solució als problemes plantejats.

Com aplicam el treball cooperatiu a ?
Al final del tema proposam una activitat lúdica perquè el professorat pugui

desenvolupar el treball cooperatiu a l'aula de manera senzilla i útil.
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VALORS

Fomentar el respecte, la igualtat i el tractament no sexista dels continguts

i les activitats és fonamental per desmuntar qualquns dels prejudicis, els

estereotips i les actituds de caràcter discriminatori que es reprodueixen, molt

sovint sense ser-ne conscients, a la vida quotidiana.

Com desenvolupam el treball en valors a ?
Amb el tractament integrador dels continguts i les imatges, tenint en compte

la diversitat i la pluriculturalitat i donant més visibilitat i protagonisme

a les figures femenines.
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PENSAMENT VISUAL
(VISUAL THINKING)

El desenvolupament del pensament visual facilita la comprensió dels

problemes i la seva solució.

Com aplicam el pensament visual a ?
ZOOM proposa nombroses activitats en les quals el suport visual ajuda

a consolidar els conceptes apresos al llarg dels temes.
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CLASSE INVERSA
(FLIPPED CLASSROOM)

El mètode de la classe inversa transfereix la feina de determinats processos

d'aprenentatge fora de l'aula per facilitar i potenciar altres processos d'adquisició

i pràctica de coneixements dins l'aula.

Com aplicam la classe inversa a ?
Al llarg dels temes, qualquns dels continguts tenen el suport d'un vídeo didàctic

per permetre al professorat emprar la metodologia de la classe inversa.

A la Guia del professorat s'hi indica quin contingut es visualitza als vídeos

didàctics.

Vídeo
Els animals invertebrats i vertebrats

Aquest vídeo es correspon amb e
llibre. Al vídeo, que l'alumnat pot
diferència entre animals vertebrats i

Activitats d'ampliació a l'aula
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©Editorial Vicens Vives

1

Als cursos de primer, segon i tercer oferim materials

manipulatius per crear dinàmiques de joc amb el grup

classe amb els quals es puguin consolidar els continguts

treballats a les diferents àrees.

Per als cursos de quart, cinquè i sisè,

els materials s'ofereixen en digital,

adaptats a la maduresa de l'alumnat.

La integració del joc a l'aula permet involucrar en l'aprenentatge els alumnes

i les alumnes. Amb el joc l'alumnat és més participatiu i creix el seu interès

pels continguts.

Com aplicam la gamificació a ?

APRENEM JUGANT
(GAMIFICACIÓ)
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A la Guia del professorat s'hi indica

quan és convenient treballar amb

les Gamificacions i l'Emocionakit al

llarg de tots els temes.

APRENENTATGE EMOCIONAL
(EMOCIONAKIT)

El treball de les emocions de manera transversal a totes les àrees facilita

el procés d'alfabetització emocional a partir del control del cos i la ment de

manera que els alumnes i les alumnes coneguin i gestionin les seves emocions.

Com treballam l'aprenentatge emocional a ?

Per als cursos de quart, cinquè i

sisè, els materials s'ofereixen en

digital, adaptats a la maduresa de

l'alumnat.

Als cursos de primer, segon

i tercer, oferim materials

manipulatius per treballar les

emocions amb el grup classe.
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PROPOSTA DIDÀCTICA
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La proposta didàctica dels llibres de totes les àrees va dirigida a

afavorir el desenvolupament competencial i les intel·ligències

múltiples.

S'hi indiquen amb els símbols següents:

LLIBRES

A s'hi aplica l'enfocament STEAM, acrònim
de ciències, tecnologia, enginyeria, art i matemàtiques en
anglès. Aquest enfocament garanteix el desenvolupament
d'un coneixement transversal, en el qual els continguts de
cadascuna d'aquestes branques no es treballa de manera
aïllada, sinó de manera interdisciplinar per garantir-ne un
aprenentatge contextualitzat i significatiu.

Els temes proposats posen en context els continguts dels blocs curriculars

de cadascuna de les àrees i tenen com a objectiu:

- afavorir l'adquisició de valors positius,

- fomentar la ciutadania activa,

- vetlar per la igualtat de gènere.
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Les activitats estan classificades segons els processos cognitius

treballats:

Al final de cada tema s'hi proposa una autoavaluació perquè

l'alumnat reflexioni sobre allò que ha après i com ho ha après, sobre

allò que sap fer i allò que ha de millorar.

Conèixer: treballen i consoliden els continguts.

Aplicar: relacionen el contingut treballat amb

els coneixements previs i amb l'entorn. Treballen

amb el context.

Raonar: tenen com a objectiu que els alumnes i

les alumnes reflexionin, expliquin i raonin.
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Per a cada àrea s'ofereixen uns quaderns de treball específics

per atendre les necessitats particulars de cadascuna.

QUADERNS DE TREBALL

MATEMÀTIQUES
• Matemàtiques competencials

Quadern per treballar les matemàtiques en contexts
reals. Disponible de 1r a 6è.

• Practicamat
Quadern per practicar i consolidar els processos de
càlcul i resolució matemàtics. Disponible de 1r a 6è.

LLENGUA I LITERATURA
• Paraules, lletres i sons

Quadern d'activitats per millorar l'aprenentatge de la
lectoescriptura. Disponible per a 1r.

• Expressió escrita
Quadern que afavoreix l'hàbit de creació de texts
senzills i quotidians. Disponible per a 1r i 2n.

• Lectures competencials
Quadern per desenvolupar la competència lectora.
Disponible de 1r a 4t.

• Activitats d'aprenentatge
Quadern d'activitats per treballar els continguts de
llengua amb suport de teoria. Disponible per a 3r i 4t.

• Quadern de pràctiques
Quadern d'activitats per treballar els continguts de
llengua. Disponible per a 3r i 4t. CIÈNCIES SOCIALS

• Mans a l'obra!
Quadern que planteja sis experiències senzilles i
divertides amb les quals iniciar-se en l'elaboració de
les principals estratègies del mètode científic.
Disponible per a 1r i 2n.

• Quadern d'activitats competencials
Disponible de 3r a 6è.

CIÈNCIES NATURALS

• Amb les mans a la ciència
Quadern que planteja sis experiències senzilles i
divertides amb les quals iniciar-se en l'elaboració de
les principals estratègies del mètode científic.
Disponible per a 1r i 2n.

• Quadern d'activitats competencials
Disponible de 3r a 6è.

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
• Lecturas competenciales

Quadern per treballar la competència lectora amb
diferents tipologies textuals. Disponible de 1r a 6è.

• Escribas. Cuaderno de escritura
Quadern que ofereix recursos variats i contextualitzats
per millorar les habilitats d'escriptura.
Disponible de 1r a 6è.

• Cuaderno de trabajo
Quadern per elaborar activitats i recollir l'aprenentatge.
Disponible per a 1r i 2n.

• Practica. Cuaderno de refuerzo (Zozó)
Quadern amb activitats diverses.
Disponible de 1r a 4t.

Cuaderno
de Trabajo
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P R I M A R I A

2

PROYECTO

GUA CASTELLANA Y LITERATURA

EDUCACIÓN

P R I M A R I A

CUADERNO DE REFUERZO

Practica
3.1

PROYECTO

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

BASIC

IN
CL

UY
E LIBRO DIGITA

L

EDUCACIÓN

P R I M A R I A

Competenciales
LECTURAS

proyectozobm

PROYECTO

LENGUA CAST
ELLANA Y LITER

ATURA

ED
UCACIÓN

P R I M A R I A

1

CUADERNO DE ESCRITURAEscribas

om
 BALEARS

PROJECTE
ED U C ACIÓ

P R I M À R I A

LLENGUA I LITERATURA

PROJECTE

QUADERN
de PRÀCTI

BASIC

IN
CL

OU LLIBRE DIGITA
L

zoom
ILLES BALEARS

PROJECTE ED U C ACIÓ

P R I M À R I A

3
ACTIVITATS
d’APRENENTATGE

LLENGUA I LITERATURA

PROJECTE

BASIC

IN
CL

OU
LLIBRE DIGITA

L

PROJECTE ED U C ACIÓ

P R I M À R I A

T

6.1

BASIC

IN
CL

OU
LLIBRE DIGITA

L

zoom
ILLES BALEARS

MA

ED U C ACIÓ

P R I M À R I A

3.1
TICAMAT
ACTIVITATS

EDUCACIÓ

P R I M À R I A
3

Competencials
LECTURES

m
ALEARS

?
ç

?
*

“

”

!

petencials
TIQUES

EDUCACIÓ

R I M À R I A

.1
BASIC

IN
CL

OU
LLIBRE DIGITA

L

Competencials
MATEMÀTIQUES

EDUCACIÓ

P R I M À R I A

zoom
ILLES BALEARS

.1 Competencials
MATEMÀTIQUES

EDUCACIÓ

P R I M À R I A

zoom
ILLES BALEARS

.3
BASIC

IN
CL

OU
LLIBRE DIGITA

L

PROJECTE

!

EDUCACIÓ

P R I M À R I A

2
MANS

OBRA!a l’

EDUCACIÓ

P R I M À R I A
1

zoom
ILLES BALEARS

PROJECTE

CIÈNCIES SOCIALS

A
A

PROJECTE

EDUCACIÓ

P R I M À R I A

2PROJECTe

CIÈNCIES NATURALS

zoom
ILLES BALEARS

EDUCACIÓ

P R I M À R I A
1

MANS
CIÈNCIAa la

amb les

02-teoria-Zoom-2019_BAL.indd 22 30/4/19 9:03



GIMNÀS
Banc d'exercicis autocorregibles,
pensats específicament per fer a
l'ENTORN DIGITAL.

MEDIATECA
Banc de recursos audiovisuals
(vídeos, àudios, animacions...) per
assegurar, repassar i reforçar els
conceptes de les diferents àrees.

ÀUDIO
S'incorporen activitats d'àudio per
millorar la comprensió oral
i l'escolta activa.

DETECTIUS A LA XARXA
Activitats per ampliar continguts del
tema a través de la cerca a la xarxa.

BIBLIOTECA AL NIGUL
(PER A LLENGUA)

Varietat de texts per treballar les
habilitats pròpies de la lectura a
dispositius digitals.

Detectius

a la xarxa

TICHING
Recursos que permeten treballar
qualque contingut del tema.

ATREVEIX-TE AMB LES TIC
(PER A PRIMER I SEGON CURS)

Es plantegen activitats per practicar
i millorar la competència digital a
cadascuna de les àrees.

ATREVEIX-TE

TIC
AMB LES

clic!

clic!

23

MATERIAL DIGITAL
LLIBRE DIGITAL

Tots els llibres de en format digital.
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Conjunt de materials dissenyats per facilitar el procés d'alfabetització

emocional. Està compost per onze pòsters acompanyats d'activitats per

practicar a l'aula.

Aquests materials ofereixen les eines perquè els alumnes

i les alumnes:

- aprenguin a reconèixer les emocions,

- reflexionin sobre com i quan les senten,

- siguin capaços de comparar-les,

- analitzin com se senten els altres davant les emocions,

- adquiresquin eines per afrontar de manera satisfactòria
diverses situacions socioemocionals.

MATERIALS TRANSVERSALS
EMOCIONAKIT

02-teoria-Zoom-2019_BAL.indd 24 30/4/19 9:03



Per a cada àrea s'han desenvolupat uns materials de

Gamificació amb diferents jocs.

Cada joc persegueix un objectiu pedagògic de reforç

i ampliació dels coneixements dels diferents blocs de

continguts de cada àrea.

Amb el joc els alumnes i les alumnes són més

participatius i creix el seu interès pels continguts.

L'aprenentatge amb el joc afavoreix:

- el desenvolupament de la competició positiva,

- el compromís personal,

- la sensació d'autoeficiència,

- la millora de les habilitats socials
i de control emocional.

GAMIFICACIÓ

©Editorial Vicens Vives
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MATERIAL
PER AL PROFESSORAT
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Tots els recursos adaptats a la Pissarra digital i accessibles "offline":

RECURSOS DIGITALS

LÀMINES MURALS PER A L'AULA

Per als cursos de tercer, quart, cinquè i sisè,

els materials s'ofereixen en digital.

Làmines de suport pedagògic amb qualquns dels

continguts més significatius de les àrees de:

• Llengua i literatura

• Lengua castellana y literatura

• Matemàtiques

• Ciències Socials

• Ciències Naturals

zoom
ILLES BALEARS

EDUCACIÓ

P R I M À R I A
1

PROJECTE

CIÈNCIES NATURALS

LÀMINES MURALS

C101793

1 Els sentits i els seus òrgans

2 Tipus d'animals segons
el que mengen

3 Tipus d'animals segons com
neixen

4 Les plantes

PROYECTO

LENGUA CASTE

RALES
EDUCACIÓN

P R I M A R I A

2

1  Abecedario

2 Sílabas trabadas

3 El árbol de la lectura

4 Escribimos dibujando

5 ¿Cuándo escribimos mayúscula?

PROYECTO

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

LÁMINAS MURALES
EDUCACIÓN

P R I M A R I A
1

C101771

1 Les taules de sumar

2 Nombres ordinals

3 Nombres del 0 al 99

4 Els cossos geomètrics

MATEMÀTIQUES

PROJECTE

LÀMINES MURALS
EDUCACIÓ

P R I M À R I A
1

C101815

zoom
ILLES BALEARS

zoom
ILLES BALEARS

1 Un dia de la meva vida

2 Les estacions de l'any

3 Com estalviar aigua

4 Reciclam

EDUCACIÓ

P R I M À R I A
1

PROJECTE

ciÈnciEs socials

LÀMINES MURALS

C101795

• Projecta qualsevol apartat del llibre

• Reprodueix continguts multimèdia

• Resol activitats interactives

• Accedeix als recursos per al professorat
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MATERIAL CURRICULAR
Programació didàctica amb el

desenvolupament de:

• Continguts i criteris d'avaluació

• Estàndars d'aprenentatge i

competències clau

• Descriptors

AVALUACIÓ
Eines per al seguiment i l'avaluació de

l'alumnat:

• Avaluació inicial de curs

• Avaluació final de curs

• Avaluació inicial per temes

• Avaluació final per temes

GUIES DIDÀCTIQUES
Guies de suport per al professorat amb

les indicacions per treballar els diferents

materials. S'hi desenvolupen els ítems:

• Solucionari del llibre

• Indicadors d'avaluació

• Coneixements previs

• Orientacions didàctiques

• Atenció a la diversitat

• Activitats de reforç i ampliació

(per descarregar)

1-18 © Editorial Vicens Vives

correcta, direm un nombre. La persona amb aquell nombre s’aixeca i respon la
nostra pregunta amb la resposta consensuada de l'equip; en cap cas seran
respostes individuals.

Les preguntes estaran relacionades amb els continguts vists al tema. Cada
resposta correcta donarà un punt a l'equip. El joc continua de la mateixa ma-
nera fins que s'acaben totes les preguntes.

Activitats d'ampliació a l'aula

Mapa mental. Elaborarem un mapa mental de la unitat a la pissarra, utilitzant
el model que s'ofereix al començament de la unitat. Amb el nostre ajut, l'alum-
nat el copiarà i el completarà al quadern.

Purificador d'aigua casolà. Començarem l'activitat explicant que a molts de
països del món no tenen aigua potable, ni plantes potabilitzadores ni depu-
radores que netegin l'aigua. Alguns països com ara Indonèsia, Cambodja,
l’Índia, Somàlia i Haití presenten els pitjors índexs d'aigua no potable del món.

Per a aquesta activitat l'alumnat mirarà el vídeo Purificador d'aigua casolà.
Després del visionament sobre com fabricar un purificador d'aigua casolà,
l'alumnat dibuixarà i acolorirà el purificador en un full en blanc, i hi escriurà els
noms de cada capa: carbó, gasa, grava de mida petita, gasa, grava de mida
normal, grava de mida petita, etc.

Indicadors d�avaluació

• Practica el vocabulari relacionat
amb el cicle de l'aigua, les propie-
tats i les característiques de l'ai-
gua, els estats físics de l'aigua i
els tipus d'aigua aptes per al con-
sum humà i dels éssers vius.

• Manifesta autonomia en l'execució
de les tasques i té iniciativa en la
presa de decisions.

• Adopta una actitud crítica i respon-
sable davant la contaminació me-
diambiental.

Processos cognitius

Aquest apartat se centra en el procés
d'avaluació dels continguts apresos
per l'alumnat. Prendran consciència
dels conceptes treballats durant la
unitat i coneixeran el seu progrés in-
dividual.

L'alumnat es responsabilitzarà de les
seves activitats, al mateix temps que
desenvoluparan capacitats d'autogo-
vern. Sintetitzaran tota la informació
processada durant la unitat per resol-
dre les activitats finals del tema.

Per acabar, les rutines de pensament
guiaran l'autoavaluació de l'alumnat.
D'aquesta manera, s'aprendrà a valo-
rar el procés d'aprenentatge indivi-
dual i a reflexionar-hi.

Coneixements previs

Dividirem la classe en equips de 5.
Numerarem els membres de cada
equip de l'1 al 5.

A continuació, començarem amb una
ronda de preguntes. L'alumnat ha de
respondre les preguntes en equip.
Una vegada hagin decidit la resposta

Materials Didàctics
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Rutina de pensament

Posarem en pràctica la rutina Bafa-
rades de pensament, perquè l'a-
lumnat sigui conscient del seu procés
d'aprenentatge i en faci una autoava-
luació.

Donarem a l'alumnat una fotocòpia
amb un oval enmig i tres grans bafa-
rades de pensament que l’encerclin.

A la primera bafarada, hi hauran
d’escriure el que hagin après en
aquest tema; a la segona bafarada,
hi dibuixaran com han après aques-
tes paraules, per exemple, mitjançant
imatges, vídeos, jocs, activitats del
llibre, etc., i a la tercera bafarada, hi
escriuran en quines situacions poden
utilitzar el que han après.

Enllaços d'interès
http://www.tiching.com/769397

Manual per construir un purificador
d'aigua casolà, amb materials de baix
cost i d’una gran efectivitat, ideal per
a zones sense accés a aigua pota-
ble.

Atenció a la diversitat
Alumnat amb dificultats d'aprenentatge

• Per a l'activitat 1, donarem a l'alumnat un nigul de paraules amb els termes
que han de fer servir per completar els buits. Hauran de llegir les paraules i
triar l'apropiada per a cada forat. Per a l'alumnat amb dificultat lectora, els
llegirem el text en veu alta.

• Per fer l'activitat 3, facilitarem a l'alumnat imatges de productes que conta-
minen l'aigua i imatges de productes que no la contaminen. Hauran de triar
els productes que sàpiguen que contaminen l'aigua i n’escriuran els noms a
la casella corresponent.

Alumnat amb altes capacitats

• Cercaran, amb ajut d'un adult, informació sobre l'escassetat d'aigua al con-
tinent africà i intentaran imaginar-se com és la vida en aquests llocs. A con-
tinuació, farem un debat on es plantejaran les preguntes següents:

− Bevem aigua cada dia? Creis que podríem viure sense aigua?

− És possible mantenir una bona higiene sense aigua? Per què?

− Què els passa als camps de conreu quan hi ha sequera?

− Per què és tan important l'aigua per als éssers vius?
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Rutines de pensament

Pens. En els grups de 3 formats a l'activitat de coneixements previs, contes-
taran les preguntes de l'apartat Pens.

A continuació, l'alumnat de cada equip s’anirà intercanviant el paper de porta-
veu per exposar al grup classe les idees i les respostes plantejades al seu
grup.

M'interessa. En grups de tres, l'alumnat respondrà les preguntes de l'apartat
M'interessa. Els portaveus de cada torn o pregunta exposaran les respostes i
les idees plantejades per cada grup.

Reflexion. Els grups de tres s'ajuntaran amb un altre grup per formar parelles.
Per parelles, el grup classe contestarà les preguntes de l'apartat Reflexion. A
continuació, demanarem a l'alumnat que analitzi les seves respostes i que
pensi en els continguts que es treballaran en aquesta unitat. Farem una llista
a la pissarra amb els seus suggeriments.

Orientacions didàctiques

Activitat motivacional

Demanarem a l'alumnat que observi la il·lustració i que hi cerqui qualque cosa
que no concorda amb el paisatge. Així, localitzaran l'alienígena de dos caps
situat darrere el pont i l’encerclaran amb llapis.

Indicadors d�avaluació

• Observa i identifica recursos del
medi físic.

• Estableix relacions senzilles de
l'ús de l'aigua amb la vida de les
persones.

• Identifica el pantà com un element
humà i una construcció crucial per
al proveïment d'aigua potable en
les nostres necessitats diàries.

• Reconeix la importància de la pro-
tecció del medi ambient i la con-
servació de l'aigua.

Coneixements previs

Observarem la il·lustració durant 1
minut de manera individual.

A continuació, l'alumnat formarà
grups de tres per contestar les nos-
tres preguntes.

Aquestes preguntes estaran enfoca-
des a contextualitzar els continguts
del tema i a activar els seus conei-
xements previs. Plantejarem pregun-
tes com ara les següents:

– Quin tipus de paisatge és: natural
o humanitzat?

– Anomena alguns elements natu-
rals i humanitzats que veus a la
il·lustració.

– Què deuen visitar els nins i nines
de la imatge?

– Quines explicacions pensau que
els dona el seu mestre?

– Quan anam d'excursió, què és im-
prescindible dur?

– Quins usos fan de l'aigua les per-
sones de la il·lustració?

Materials Didàctics
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Emocionakit: Em calm

Objectiu. Explorar i reconèixer les
emocions bàsiques en un mateix.

Material visual. Pòster: EM CALM.

Propostes d'activitats. Vegeu les
activitats que es proposen a les
orientacions didàctiques del material i
que tenen la finalitat de:

– Practicar una tècnica de relaxació
muscular per calmar-se quan es
pateixen els efectes d'una emoció
intensa.

– Repetir una tècnica de relaxació ja
practicada prèviament i entendre
la seva utilitat en qualsevol situa-
ció que demani restablir l'equilibri i
la serenitat interns.

– Aprendre els passos necessaris
per poder dur a terme una altra
tècnica de relaxació molt pràctica
si no es pot agafar el son o si se
senten emocions molt intenses.

A continuació, l'alumnat llegirà per parelles el text Un dia d'excursió. Després
de la lectura, demanarem a cada parella que escrigui, en una pissarra magnè-
tica amb un retolador esborrable, per a què creuen que es construeixen pan-
tans. Compartiran els usos dels pantans amb la resta del grup.

Atenció a la diversitat

Escoltarem i analitzarem les respostes de l'alumnat a les seccions Pens, M'in-
teressa i Reflexion apropant-nos a cada grup i cada parella. Llegirem el text en
veu alta a l'alumnat que ho necessiti. La parella que hagi acabat de llegir el text,
pot aixecar-se i ajudar altres companys.

Mapa conceptual

Al següent mapa mental es mostren els continguts de la unitat de manera es-
quemàtica. Pot servir de model perquè l'alumnat elabori el seu al final de la
unitat.

L'AIGUA

CARACTERÍSTIQUES

DE L'AIGUA

AIGUA DOLÇA

AIGUA

SALADA

EL RIU

CURSOS DEL

RIU

ESTATS DE

L'AIGUA
EL CICLE

DE L'AIGUA

PLANTES

POTABILITZADORES

PLANTES

DEPURADORES

AIGUA POTABLE

AIGUA NO POTABLE

PROJECTE ZOOM

1. Context i justificació del PROJECTE ZOOM

2. Metodologies actives en el PROJECTE ZOOM

● Flipped classroom

● Feina cooperativa

● Gamificació

● Desenvolupament del pensament visual

● ABP: aprenentatge basat en projectes

● Aprenentatge basat en rutines de pensament

3. Aprendre a aprendre

4. Educació emocional

5. Educació per a la igualtat de gènere

6. Integració de les TIC

7. Components del PROJECTE ZOOM

● Llibre

● Gimnàs

● Mediateca

● Quadern específic de cada àrea

● Material d'aula de gamificació

● Emocionakit

● ABP: projecte o UDI

Tema 2

On l’aire et dugui

METODOLOGIES ACTIVES D’APRENENTATGE

Tipus de metodologia Material Activitat Desenvolupament Orientacions

Flipped classroom -
Aula invertida

Vídeo La contaminació Llibre: pg. 27 Guia: pg. 8

Gamificació
Gamifica-
medisocial

La croada del temps Guia: pg. 17
Gamificamedisocial,
Guia del material

Aprenentatge basat
en rutines de
pensament

Llibre

Rutina de pensament: Pens -
M�interessa - Reflexion Llibre: pg. 21 Guia: pg. 2

Processos metacognitius:
Ja em sé... Llibre: pg. 36-37 Guia: pg. 18-19

Aprenentatge basat
en l’experimentació o
la investigació

Mans a l’obra
Experiència 2.
Com puja el nivell Guia: pg. 13

Mans a l’obra,
Guia del material

Aprenentatge basat
en projectes (ABP)

Projecte interdisciplinari
Al llarg del
trimestre

Projecte,
Guia del material

Aprendre fent Llibre
Mans a l’obra, Coneixem el
temps atmosfèric Llibre: pg. 32 Guia: pg. 14-15

Feina
cooperativa

Llibre

Doble pàgina d’entrada Llibre: pg. 20-21 Guia: pg. 2-3

Jugam tots junts,
Que ve el vent! Llibre: pg. 34 Guia: pg. 16-17

Aprenentatge
emocional

Emocionakit Quin és el problema? Guia: pg. 3
Emocionakit,
Guia del material

Integració
de les TIC

Llibre

Gimnàs Llibre: pg. 25, 31 Guia: pg. 6, 12

Atreveix-te amb les TIC Llibre: pg. 25
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MATERIAL PER A L'ALUMNAT
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PROJECTE

LLENGUA I LITERATURA

32

1r Curs

• Llibre trimestralitzat
+ Activitats de benvinguda

• Llibre digital

• Lectures competencials

• Paraules, lletres i sons

• Quadern d'expressió escrita

2n Curs

• Llibre trimestralitzat

• Llibre digital

• Lectures competencials

• Quadern de comprensió lectora

• Quadern d'expressió escrita
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3r Curs

• Llibre

• Llibre digital

• Activitats d'aprenentatge

• Lectures competencials

• Quadern de pràctiques

4t Curs

• Llibre

• Llibre digital

• Activitats d'aprenentatge

• Lectures competencials

• Quadern de pràctiques

MATERIAL PER A
L'ALUMNAT

ILLES BALEARS

BASIC

IN
CL

OU
LLIBRE DIGITA

L
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PROYECTO

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

34

1.er Curso

• Libro trimestralizado
+ Actividades de bienvenida
También en versión cuadrícula

• Libro digital

• Lecturas competenciales

• Escribas.
Cuaderno de escritura

• Cuaderno de trabajo

2.o Curso

• Libro trimestralizado

• Libro digital

• Lecturas competenciales

• Escribas.
Cuaderno de escritura

• Cuaderno de trabajo

3.er Curso

• Libro trimestralizado

• Libro digital

• Lecturas competenciales

• Escribas.
Cuaderno de escritura
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4.o Curso

• Libro trimestralizado

• Libro digital

• Lecturas competenciales

• Escribas.
Cuaderno de escritura

5.o Curso

• Libro trimestralizado

• Libro digital

• Lecturas competenciales

• Escribas.
Cuaderno de escritura

6.o Curso

• Libro trimestralizado

• Libro digital

• Lecturas competenciales

• Escribas.
Cuaderno de escritura

MATERIAL PER A
L'ALUMNAT

ILLES BALEARS

BASIC

IN
CL

OU
LLIBRE DIGITA

L
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PROYECTO

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
ZOZÓ

36

1.er Curso
• Zozó. Libro trimestralizado

• Libro digital

• Lecturas competenciales

• Escribas. Cuaderno de escritura

• Cuaderno de trabajo

• Practica. Cuaderno de refuerzo

2.o Curso
• Zozó. Libro trimestralizado

• Libro digital

• Lecturas competenciales

• Escribas. Cuaderno de escritura

• Cuaderno de trabajo

• Practica. Cuaderno de refuerzo
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3.er Curso
• Zozó. Libro

• Libro digital

• Lecturas competenciales

• Escribas. Cuaderno de escritura

• Practica. Cuaderno de refuerzo

4.o Curso
• Zozó. Libro

• Libro digital

• Lecturas competenciales

• Escribas. Cuaderno de escritura

• Practica. Cuaderno de refuerzo

MATERIAL PER A
L'ALUMNAT

ILLES BALEARS

BASIC

IN
CL

OU
LLIBRE DIGITA

L
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PROjECTe

MATEMÀTIQUES

38

1r Curs

• Llibre trimestralitzat
+ Kit de material manipulable

• Llibre digital

• Matemàtiques competencials

• Practicamat. Activitats

2n Curs

• Llibre trimestralitzat
+ Kit de material manipulable

• Llibre digital

• Matemàtiques competencials

• Practicamat. Activitats

3r Curs

• Llibre

• Llibre digital

• Matemàtiques competencials

• Practicamat. Activitats
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4t Curs

• Llibre

• Llibre digital

• Matemàtiques competencials

• Practicamat. Activitats

5è Curs

• Llibre

• Llibre digital

• Matemàtiques competencials

• Practicamat. Activitats

6è Curs

• Llibre

• Llibre digital

• Matemàtiques competencials

• Practicamat. Activitats

MATERIAL PER A
L'ALUMNAT

ILLES BALEARS

BASIC

IN
CL

OU
LLIBRE DIGITA

L
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PROJECTE

CIÈNCIES SOCIALS

40

1r Curs
• Llibre + activitats de benvinguda

• Llibre digital

• Mans a l'obra!
Quadern d'activitats

2n Curs
• Llibre

• Libre digital

• Mans a l'obra!
Quadern d'activitats

3r Curs
• Llibre

• Llibre digital

• Quadern d'activitats

4t Curs
• Llibre

• Llibre digital

• Quadern d'activitats

5è Curs
• Llibre

• Llibre digital

• Quadern d'activitats

6è Curs
• Llibre

• Llibre digital

• Quadern d'activitats
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MATERIAL PER A
L'ALUMNAT

ILLES BALEARS

41

ta
m

bé en anglès

1st Year
• Textbook + Welcome Activities

• Digital book

• Let's get to work! Experiment booklet

2nd Year
• Textbook

• Digital book

• Let's get to work! Experiment booklet

3rd Year
• Textbook

• Digital book

• Activity book

4th Year
• Textbook

• Digital book

• Activity book

5th Year
• Textbook

• Digital book

• Activity book

6th Year
• Textbook

• Digital book

• Activity book

All the material for

SOCIAL SCIENCE
also available IN ENGLISH

BASIC

IN
CL

OU
LLIBRE DIGITA

L

07-Socials-Zoom-2019_BAL.indd 41 30/4/19 9:04



PROJECTE

CIÈNCIES NATURALS

42

1r Curs
• Llibre + activitats de benvinguda

• Llibre digital

• Amb les mans a la ciència.
Quadern d'activitats

2n Curs
• Llibre

• Llibre digital

• Amb les mans a la ciència.
Quadern d'activitats

3r Curs
• Llibre

• Llibre digital

• Quadern d'activitats

4t Curs
• Llibre

• Llibre digital

• Quadern d'activitats

5è Curs
• Llibre

• Llibre digital

• Quadern d'activitats

6è Curs
• Llibre

• Llibre digital

• Quadern d'activitats
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MATERIAL PER A
L'ALUMNAT

ILLES BALEARS

43

ta
m

bé en anglès

All the material for

NATURAL SCIENCE
also available IN ENGLISH

1st Year
• Textbook + Welcome Activities

• Digital book

• Hands on science. Experiment booklet

2nd Year
• Textbook

• Digital book

• Hands on science. Experiment booklet

3rd Year
• Textbook

• Digital book

• Activity book

4th Year
• Textbook

• Digital book

• Activity book

5th Year
• Textbook

• Digital book

• Activity book

6th Year
• Textbook

• Digital book

• Activity book

BASIC

IN
CL

OU
LLIBRE DIGITA

L
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PROYECTO

EDUCACIÓN ARTÍSTICA

MATERIAL
PER A L'ALUMNAT

EDUCACIÓN ARTÍSTICA
PLÁSTICA

1.er Curso

• Libro

2.o Curso

• Libro

3.er Curso

• Libro

4.o Curso

• Libro

5.o Curso

• Libro

6.o Curso

• Libro

1st Year

• Textbook

2nd Year

• Textbook

3rd Year

• Textbook

4th Year

• Textbook

5th Year

• Textbook

6th Year

• Textbook

44

All the material for

ARTS CRAFTS
also available IN ENGLISH

ta
m

bé en anglès
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MATERIAL
PER A L'ALUMNAT

EDUCACIÓN ARTÍSTICA
MÚSICA

1.er Curso

• Libro

• Libro digital

2.o Curso

• Libro

• Libro digital

3.er Curso

• Libro

• Libro digital

4.o Curso

• Libro

• Libro digital

5.o Curso

• Libro

• Libro digital

6.o Curso

• Libro

• Libro digital

45

BASIC

IN
CL

OU
LLIBRE DIGITA

L
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1.er Curso

• Libro

• Libro digital

2.o Curso

• Libro

• Libro digital

3.er Curso

• Libro

• Libro digital

4.o Curso

• Libro

• Libro digital

5.o Curso

• Libro

• Libro digital

6.o Curso

• Libro

• Libro digital

MATERIAL PER A L'ALUMNAT

VALORES SOCIALES
Y CÍVICOS

PROYECTO

VALORES SOCIALES Y CÍVICOS

BASIC

IN
CL

OU
LLIBRE DIGITA

L

46
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a la teva mida
Robòtica educativa

La Robòtica de Vicens Vives t'ofereix la possibilitat
de triar entre diferents propostes per treballar amb
robots a l'aula.

La robòtica educativa ajuda a treballar de manera
dinàmica i col·laborativa des de les etapes més
primerenques.

La feina amb robots a l'aula:

Fomenta la creativitat.

Desenvolupa l'aprenentatge de manera divertida

Permet conèixer el funcionament del llenguatge de
programació

Promou la investigació i l'experimentació

Involucra l'alumnat en el propi aprenentatge

Activa la capacitat de resoldre problemes,
consolidant el raonament lògic i analític i el
pensament crític

Fomenta el treball col·laboratiu

L'aposta més completa i versàtil
per introduir la robòtica a l'aula

La seva facilitat d'ús permet que els
nins i les nines, que encara no saben
llegir, puguin programar-lo sense dificultat.

DOC

És l'ajuda perfecta per aprendre
aritmètica i geometria d'una manera
fàcil i divertida.

Mind Designer

Consta de fitxes perquè les nines i els nins
creïn programes i del software per escanejar-les i
convertir-les en accions dels protagonistes.

El professorat també disposa de Scottie Go!
Magnetic Tiles, un set de 47 fitxes magnètiques de
gran format per treballar la programació amb tota
la classe.

Scottie Go!

Scottie Go! Magnetic Tiles

De 6 a 12
anys

Des de 6
anys

De 3 a 7
anys
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PREPARA'T PER A

UN VIATGE DE MOTIVACIÓ

I DESCOBRIMENT

PROJECTE

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

C1
01
95
3

Entra al web

www.zoomprimaria.com
o posa't en contacte amb el teu delegat o

la teva delegada per rebre'n més informació.

Tel. 971 43 23 81
Fax 971 76 03 54

ILLES BALEARS

icensVivesV

Polígon Son Castelló. c/Gremi de Boneters, 16

07009 Palma de Mallorca
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