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Servei 
personalitzat 

d’atenció docent 
que dona resposta 
als desafiaments 
de l’educació del 

segle XXI.

EDUCACIÓ
INCLUSIVA
Apliquem el Disseny Universal 
d’Aprenentatge (DUA) per a una 
educació inclusiva
i oferim un enfocament 
personalitzat i adaptat per 
garantir l’èxit educatiu de
tot l’alumnat.

SABERS BÀSICS
Proposem un aprenentatge
integrat de sabers bàsics
i competències perquè 
l’alumnat assoleixi de forma 
plena el perfil de sortida de 
l’etapa educativa.

DIGITALITZACIÓ I 
SEGURETAT
Desenvolupem la competència 
digital i l’ús segur i
conscient de la informació.

DIVERSITAT 
CULTURAL
Oferim la possibilitat de veure 
i entendre el món des de 
perspectives diferents a través 
de la diversitat lingüística, 
fet que suposa una oportunitat 
per al desenvolupament 
personal i social.

SITUACIONS I 
REPTES
Partim de situacions 
d’aprenentatge on es 
poden contextualitzar els 
sabers bàsics, involucrant 
activament l’alumnat i 
fomentant la seva participació 
en la resolució de reptes 
(ABR) i problemes (ABP).

APRENENTATGE 
ACTIU
Fomentem que 
l’alumnat sigui capaç 
d’analitzar, raonar i 
qüestionar la informació 
amb una actitud activa, 
autònoma i compromesa.

RESPECTE I 
IGUALTAT
Fomentem el respecte i
la igualtat de gènere per 
desmuntar prejudicis, 
estereotips i actituds de 
caràcter discriminatori.

Despleguem tot el nostre potencial per
desenvolupar el nou model educatiu del segle XXI.

LA NOSTRA

VISIÓ
La INNOVACIÓ
   combinada amb la solidesa 
de l’EXPERIÈNCIA 

Apostem per una educació innovadora, 
personalitzada, inclusiva i socialment 
responsable per crear un futur millor.

INNOVACIÓ
Connectem les 
 pedagogies i 
tecnologies com a 
facilitadores
 de la innovació.(1)

EXPERIÈNCIA
60 anys 
d’ experiència, 
 investigació 
 i pràctica 
 pedagògica.

COMPETÈNCIES
Dissenyem escenaris 
que facilitin el procés 
d’ensenyament dins un 
marc d’aprenentatge 
competencial i d’habilitats 
útils per a la vida real.

APRENENTATGE
Apostem pels 4
pilars de l’Educació:(2)

· Aprendre a conèixer.
· Aprendre a fer.
· Aprendre a ser.
· Aprendre a conviure.

AVALUACIÓ
Solucionem 
l’avaluació 
competencial
en la pràctica 
docent.

ACTIVITATS
 INSPIRADORES

EXPERIÈNCIES 
D’APRENENTATGE 

MAKER

PROJECTES 
ADAPTATS AL 
CURRÍCULUM 

LOCAL

CONNEXIÓ
AMB EXPERTS 

I ALTRES 
DOCENTS

ESTRATÈGIES 
DOCENTS

ACOMPANYAMENT I 
ASSESSORAMENT

RECURSOS PER AL 
PLURILINGÜISME

INSTRUMENTS
 D’AVALUACIÓ

MATERIALS 
PER A

 L’ATENCIÓ A
 LA DIVERSITAT

APRENENTATGE 
INTEGRAT DE 

SABERS I
 COMPETÈNCIES

EINES PER
 A LA 

PROGRAMACIÓ 
CURRICULAR

LA TEVA

SOLUCIÓ
Un ECOSISTEMA de PRODUCTES,
     SOLUCIONS i EXPERIÈNCIES
             per a la TRANSFORMACIÓ EDUCATIVA

SOSTENIBILITAT
Incloem un plantejament 
transversal de la
sostenibilitat i el
desenvolupament 
humà, vinculat i 
compromès amb 
els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible 
(ODS) de l’Agenda 2030.

ACOMPANYAMENT
Acompanyem els 
docents compromesos 
amb l’educació, 
facilitant la seva 
tasca. (3)
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COMUNITATS VICENS VIVES
Busques continguts exclusius  

per a la teva aula?

T'agradaria consultar els 
teus dubtes als experts? Voldries compartir 

experiències amb altres 
docents?

Vols tenir a l'abast  
propostes i projectes que  

ja s'han aplicat?
Què et semblaria disposar 
d'una formació a mida?

PODRÀS TROBAR-HO TOT A LA  !
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COM A DOCENT...
• Podràs compartir experiències amb altres  

docents i consultar experts.

• Tindràs eines per transformar l'actualitat en 
oportunitats d'aprenentatge.

• Podràs inspirar-te a partir d'altres propostes 
disponibles a la comunitat.

• Tindràs un espai personalitzat adaptat al teu 
entorn.

L'ALUMNAT PODRÀ…
• Col·laborar i aprendre entre iguals.

• Connectar coneixement i realitat.

• Desenvolupar un aprenentatge autònom  
i competencial.

• Aprendre d'una manera lúdica i  
significativa.

TRASPASSEM LES PARETS DE L'AULA PER ESTAR AL TEU COSTAT
Posem a la teva disposició una comunitat on trobaràs recursos i materials 
diversos. Hem creat per a tu un entorn que et facilitarà el dia a dia, un punt 
de trobada entre docents i especialistes ple de propostes i oportunitats 
d'aprenentatge.

UNA COMUNITAT QUE…
• Incorpora una mirada inclusiva.

• Promou la participació de les famílies i altres 
agents de l'entorn.

• Posa en valor la singularitat territorial.

• Acompanya, assessora i escolta.

• Concep l'alumnat com a agent del canvi.

• Posa la tecnologia al servei de l'aprenentatge.

• Proposa un pensament «GloCal» (pensa 
globalment i actua localment).

En un moment de canvis  
i de transformació
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COMPROMESOS AMB ELS 
OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT 
SOSTENIBLE

OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE (ODS)

Un aspecte clau en la metodologia proposada per la Comunitat Zoom és 
l'adopció dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) definits 
en l'Agenda 2030 de l'ONU.

Els materials de cada llibre de la Comunitat Zoom tracten, des de punts 
de vista diversos, qüestions tan urgents i inajornables com la importància 
d'una educació inclusiva, la necessitat de garantir el menjar i l'aigua a 
tothom o bé la lluita contra el canvi climàtic.

El nostre objectiu és ajudar-te a educar persones conscients dels grans 
problemes que afecten la nostra societat, capaces de mostrar-se 
solidàries i proactives a l'hora d'aportar solucions.

PERQUÈ JUNTS  
PODEM FER DEL MÓN  

UN LLOC MILLOR!
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 1. Escriu la fracció corresponent a la part pintada de cada figura. Fes-ho al quadern:

2. Per a cada cas, dibuixa un quadrat i acoloreix la part que  
indica la fracció:

2
6

              
4
9

              
3
8

              
5
8

              
3
4

              
4
4

              
2
3

              
9

16
              

5
6

 3. Calcula al quadern:

4
7

 de 882                   
5
6

 de 192                   
1
5

 de 2.625                   
3
8

 de 1.840

 4. Relaciona cada lletra amb el nombre mixt que hi correspon.  
Fes-ho al quadern:

A B C D E

5 6 7 8
                  6 

3
4

         5 
1
4

         7 
2
4

         7 
3
4

         5 
3
4

5. En un grup de 160 persones, 3
5

 són dones. 

 – Quants homes hi ha en aquest grup?

 6. En Joan portava 36 €. En va gastar un terç a la papereria i un quart del que li  
quedava al forn. Quants diners va gastar? Quants n'hi van sobrar?

 7. Passem un terç de la nostra vida dormint. Quant de temps ha dormit  
una persona de 42 anys?

 1. Un cinquè de les flors d'una floristeria són roses i un terç són margarides.  
Què hi ha més, roses o margarides? Explica com ho has esbrinat.

 2. Copia les figures al quadern, afegeix-hi línies perquè estiguin  
dividides en parts iguals i indica quina fracció de cada  
una està acolorida:

 3. Amb l'ajuda dels esquemes, escriu < o >, segons el que hi correspon:

2
5

  
2
4

 

1
3

  
2
3

 

3
5

  
3
6

 

 4. Identifica les fraccions que són iguals a un nombre natural i escriu  
aquest nombre:

9
4

               9
3

               24
8

               6
8

               12
4

               8
2

               7
14

5. Indica al quadern en quines de les figures següents s'ha  
representat un sisè. Justifica la resposta:

6. L'edat d'un fill és 2
5

 de la del seu pare. Si el pare té 40 anys,  
esbrina:

a.  L'edat del fill.

b. La diferència d'edat entre el pare i el fill.

c.  L'edat del pare quan va néixer el seu fill.

 7. Copia aquestes expressions al quadern i completa-les:

3
5

 > 
3

 
3

 < 
2
3

 
2
7

 < 
2

 –  Hi ha més d'una solució?

8. Copia la figura següent al quadern. Col·loca-hi els nombres de l'1 al 8 de  
manera que no hi hagi dos nombres consecutius a caselles que es toquen  
ni tan sols en diagonal. L'1 i el 8 estan molt units:

 – Compara el resultat amb el de la resta de companys i companyes.

 9. Dibuixa aquestes figures sense aixecar el llapis del paper ni passar dues  
vegades pel mateix segment. Fes-ho al quadern:

el sobre tancat el sobre obert l'estrella tancada

Comunicar i representar / Formular conjectures

a b

c d
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Ya sé...Ja em sé... Tema 4
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Valora el nivell de dificultat
que has tingut en fer cada activitat.

Després, realitza les activitats estrella
marcades amb la que correspongui.

Com ho he fet?

Ho he fet
força bé.

He de
practicar més.

Ho he fet
molt bé.

 1. Escriu al quadern la fracció que correspon a la part acolorida de cada una 
d'aquestes figures:

a b c d

 2. Copia al quadern i escriu, en cada cas, el signe < o >, segons el que hi correspon:

8
21

  
8

23
 

4
7

  
9
7

 
12
15

  
14
15

 
6
9

  
6

14

 3. Relaciona les fraccions que completen la unitat. Fes-ho al quadern:

4
15

 
6

15
 

8
15

7
15

 
11
15

 
9

15

 4. Fes les divisions i expressa aquestes fraccions com a nombres  
naturals o com a nombres mixtos:

18
9

 
15
2

 
42
5

 175
7

 

 5. Copia al quadern i calcula:

2
5

 de 350 
3
7

 de 840 
1
8

 de 1.648

 6. En una fruiteria hi ha 420 kg de prunes. Quatre setens són prunes vermelles i la 
resta són grogues. Quants quilos de cada classe n'hi ha a la fruiteria?

Ya sé...Ja em sé... Tema 4
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El Disseny Universal d'Aprenentatge (DUA) és un enfocament 
que permet adaptar qualsevol unitat didàctica a les capacitats, el 
nivell i les possibilitats de cada estudiant. 

• Activitats "estrella" en cada unitat temàtica, amb diversos nivells 
de dificultat.

• Eines per a l'atenció individualitzada i el reforç.

• Personalització de l'aprenentatge.

• Gran varietat de recursos i propostes de feina.

• "Gimnàs": activitats digitals de reforç.

DISSENY UNIVERSAL D'APRENENTATGE (DUA)

I a més:

• Àudios de tot el contingut del llibre.

• Maquetació que evita distraccions  
en l'aprenentatge.

• PDF adaptats per a l'alumnat amb 
dificultats visuals.

Materials adaptats  
a la dislèxia  

en format digital.
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El disseny de l'estructura curricular flexible de ZOOM 
es regeix pel principi d'educació inclusiva i minimitza les 
barreres d'aprenentatge i afavoreix el desenvolupament 
de competències transversals que fomenten la 
participació social i la cura del planeta.

És fonamental que els continguts i les activitats 
fomentin la igualtat de gènere i el respecte 
a la diversitat per desmuntar prejudicis, 
estereotips i actituds de tipus discriminatori.

EDUCACIÓ INCLUSIVA
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L'Edison de Vila-xiroia

Vaig arribar a casa a quarts d'una amb la tovallola sota el braç i la mare 
va endevinar de seguida que no m'havia banyat.

–No anàveu a la piscina?
–Sí, però ens ho hem repensat. Hi havia tantíssima gent que no et po-

dies bellugar.
–Doncs apa, deixa les coses, renta't les mans i comença a parar taula, 

que avui, per celebrar que fas anys, dinarem junts i prendrem cafè.

Mentre anava posant a la taula els ganivets i les forquilles, van anar arri-
bant tots els de casa. Primer el pare, content perquè era dimarts i això vo-
lia dir fer festa a la tarda si no hi havia cap urgència.

Al cap de poc va comparèixer en Vicenç, tot remugant paraules. Tornava 
de fer classes a uns nens que havien suspès les mates i es veu que tenien 
el dia espès.

El darrer a arribar va ser l'Antoni. Venia molt suat i ningú no sabia d'on. 
Està a l'edat del pa tou, diuen.

–Aquesta casa fa una bona olor de menjar que se sent des de tres car-
rers avall! –va engegar en entrar al menjador on ja érem tots a taula.

A mig dinar, com és costum a casa nostra, em van tapar els ulls amb un 
tovalló, després de treure'm les ulleres, és clar, i em van posar el regal al 
davant perquè el palpés.

L'embalum era gros i vaig endevinar de seguida de què es tractava. A 
més, ja m'ho veia venir.
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L'Antoni està a 
l'edat del pa tou. 

Què creus que vol 
dir aquesta 
expressió?
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–Una caixa d'eines!

Em destaparen els ulls fent gran gatzara. 

–Òndia, tu! Sí que n'és, de grossa –vaig fer, tot obrint la tapa i remirant 
aquell bé de Déu.

De totes les que m'han regalat, era la més ben assortida: tornavisos de tres 
mides, un martell, unes tenalles, una clau anglesa, unes alicates, una llima 
plana, un paquet de claus de rosca, de puntes, un punxó, un rull de ferro...

Tot hi era lluent i ben posat, amb els mànecs pintats que feien goig de 
veure. Els de casa es veu que ja havien previst que, perquè ho pogués es-
trenar, arreglaria davant de tothom el pany de la porta del menjador, que 
ja feia temps que no tancava per culpa d'una molla que havia sortit del 
seu lloc i no feia retornar el pestell.

Amb el tornavís del número 1 vaig desfer el cargol que fixava les mane-
tes i les vaig treure entre aplaudiments. Les vaig deixar, amb el seu cargo-
let, en un lloc segur. Tot seguit, amb un altre tornavís, vaig desfer els dos 
cargols que sostenien una plaqueta al cantell de la porta i, estirant, ja vaig 
tenir a la mà tot el pany.

Altre cop alegrois i aplaudiments.

–Una mica de calma, que encara em fareu equivocar!

La molla semblava estar cansada de comprimir-se i expandir-se, però es 
podia aprofitar. L'Antoni em va ajudar a aguantar la caixa i jo, prement-la 
amb les alicates, la vaig tornar al seu lloc i la vaig deixar anar. I una altra 
vegada tornar-ho a col·locar tot i a rodar de nou, aquest cop cap a la dre-
ta, per cargolar el que havia descargolat.

Va quedar preciós i a més funcionava. Aplaudiments un altre cop.

I és que a casa, qui adoba les coses que s'espatllen 
i n'inventa de noves soc jo.

La gent gran no s'ho explica i a vegades entre ells rumien com 
pot ser que hagi sortit així. 

Diuen que si ho he heretat del pare, que és dentista i té un 
consultori tot ple d'aparells lluents i de totes mides, des d'un 
armari ple de rialles que esperen ser posades a la boca d'algun 
esdentegat, fins a la poltrona que, a més de rodar, s'enfila a 
força de cops de peu per posar la boca del pacient a l'altura 
del nas del pare. I no us dic res de les làmpades també movi-
bles, la turbina amb els seus estris penjant d'un cable elèctric..., 
l'aspirador quirúrgic, sí, sí, qui-rúr-gic; les moles i les freses que, 
per cert, esveren tant la gent, els raspadors, els fòrceps, els mira-
llets, les pastes, els silicats, les anestèsies...

Què és i per a què 
serveix un pestell?

Tema 3

21

El Projecte Comunitat Zoom es basa en un 
tractament integrador dels continguts i les imatges, 
que té en compte la diversitat i la pluriculturalitat i 
dona especial visibilitat a les figures femenines.

PLURILINGÜISME
La diversitat lingüística ens ofereix la possibilitat 
de veure i entendre el món des de perspectives 
diferents. 

Els continguts del Projecte Comunitat Zoom es 
basen en el respecte de les llengües oficials com 
a font de riquesa, aprenentatge de noves cultures i 
tolerància vers la diversitat.
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La nedadora Mari Paz Corominas va ser

la primera esportista a particip
ar en

una final olímpica (Mèxic, 1968). Cap

esportista espanyol, hom
e o dona,

ho havia aconseguit aban
s.

La nedadora Teresa Perales ha aconseguit 26 medalles en 5 Jocs Paralímpics.El 2021 va ser guardonada amb el PremiPrincesa d'Astúries dels Esports perla seva trajectòria, compromís social i la seva capacitat de superació, un exemple per a tots.

Per saber-ne més 

sobre la Teresa 

Perales, entra a:

www.tiching.com/7

84
18
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6 Més que olímpiques
NOMBRES DECIMALS

• expressar un nombre decimal 
de diferents formes

• comparar i ordenar nombres 
decimals

• arrodonir nombres decimals  
a la unitat

• sumar i restar nombres 
decimals

Aprendràs a...
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97

imatge baixa
 val o  no val

Kathrine Switzer va ser la primera donaa córrer una marató (Boston, 1967) malgrat l'oposició dels organitzadors.Cinc anys més tard, es va aprovar laparticipació femenina en aquesta carrerade 42,195 km.

Per saber-ne més 

sobre Kathrine 

Switzer, entra a:

www.tiching.com/7

84
18

7

Dones pioneres
En els primers Jocs Olímpics, el 1896, no es va 
permetre la participació de dones. Cinquanta anys 
més tard, només un de cada deu esportistes era 
dona.

L'esport femení actual deu el seu prestigi a l'esforç 
de dones que van haver de lluitar contra lleis 
injustes que relegaven la dona davant dels homes  
o simplement les ignoraven.

1. Quantes dones esportistes coneixes?  
Digue'n cinc.

2. Coneixes algun esport  
en què un equip femení 
hagi aconseguit una 
medalla olímpica? 

Lilí Álvarez és, sens dubte, la
pionera de l'esport femení a Espanya.
El 1924 va ser la primera espanyola a

participar en uns Jocs Olímpics.

• Saps com es puntuen els exercicis de natació 
sincronitzada i gimnàstica?

M'interessa

• Saps què significa que la marató faci  
42,195 km?

Reflexiono

• Quins esports t'agraden? Per què?

• Has vist alguna vegada els Jocs Olímpics  
per televisió?

Penso

SITUA'T!

Quin problema va 
haver-hi amb la puntuació 

de la gimnasta  
Nadia Comaneci?  
Quin paper tenen  

les emocions en l'alta  
competició?

Cap al

repte !
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Tema 6

 6. Copia i completa la taula de resultats de  
la final de gimnàstica artística i contesta:

a. Quina va ser la diferència de puntuació 
total entre Biles i Raisman?

b. Quina és la diferència, en mil·lèsimes, 
entre la millor i la pitjor puntuació  
de Simone Biles?

 7. Simone Biles no va competir a totes les 
proves dels Jocs de Tòquio (2021) i  
va tenir la valentia d'esmentar "manca  
d'estabilitat emocional":

 – Per què creus que la salut emocional és 
important en els esports i en activitats  
que exigeixin bon rendiment?

Recursos guia

 8. Escolta la informació  
del Tiching i respon:

a. En quina modalitat va 
obtenir Nadia Comaneci 
un deu?

b. Quina edat tenia?

Solució

 9. Amb quin problema es  
van trobar els jutges 
a l'hora de mostrar la 
puntuació de Comaneci?

10. Quin paper tenen  
les emocions a  
l'alta competició?

"Crec que s'hauria de parlar 
molt més de la salut mental".

Resultats de la final individual dels Jocs Olímpics de Rio (2016)

posició nom salt poltre paral·leles asimètriques barra equilibri terra Total

1 Simone Biles 14,966 15,933

2 Alv Raisman 15,633 14,166 14,866 15,433 60,098

3 Alivá Mustáfina 15,200 15,666 13,866 13,933 58,665

Per saber-ne més 

sobre el 10 perfecte 

de Nadia, entra a:

www.tiching.com/7

84
18

8

Activitats guia

 1. Escriu al teu quadern a quina puntuació 
correspon cada lletra de la recta numèrica.

 2. Escriu una puntuació per a un exercici qualificat 
de "fluix" i una altra per a un d'"excel·lent".

 3. Observa la recta numèrica. 9,5 correspon  
a una qualificació de "gairebé perfecte".  
Quina qualificació correspon a la lletra C?  
I a la lletra B?

 4. Quina diferència de puntuació hi ha entre  
D i C? I entre F i E?

 5. Observa les medalles de natació 
sincronitzada a Pequín (2008):

 – Calcula la diferència de punts entre  
els dos equips.

qualificació puntuació

perfecte 10

gairebé perfecte 9,5 a 9,9

excel·lent 9,0 a 9,4

molt bé 8,0 a 8,9

bé 7,0 a 7,9

adequat 6,0 a 6,9

satisfactori 5,0 a 5,9

deficient 4,0 a 4,9

fluix 3,0 a 3,9

molt fluix 2,0 a 2,9

tot just reconegut 0,1 a 1,9

completament fallat 0

Or: Federació Russa: 99,5 punts. 
Plata: Espanya: 98,251 punts.

Cada exercici es puntua d'1 a 10 amb 
intervals d'una dècima: 9,9 - 9,8 - 9,7...

Barra d'equilibri
15 unitats, 4 dècimes,
3 centèsimes i 3 mil·lèsimes

Nadia Comaneci  
(Mont-real, 1976) 

aconsegueix el primer 
exercici "perfecte" en uns 

Jocs. Un 10 per a la història.

Salt de poltre
14 unitats i 866 mil·lèsimes

Preguntes guia
a. Com es puntuen les competicions  

de natació sincronitzada i de 
gimnàstica artística?

b. Creus que aquests esports necessiten 
una gran preparació emocional?

A B C D E F

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9,5

Natació sincronitzada Gimnàstica artística

Establir connexions / Identificar i gestionar emocions
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Natació sincronitzada Gimnàstica artística

Establir connexions / Identificar i gestionar emocions

STEAM
L'enfocament STEAM garanteix el desenvolupament 
d'un coneixement transversal. Ciències, tecnologia, 
enginyeria, art i matemàtiques es treballen de manera 
interdisciplinària per assolir un aprenentatge 
significatiu.

METODOLOGIA COMPETENCIAL 

SITUACIONS REALS
Es treballen els continguts a partir d'una situació 
d'aprenentatge real. Aquest aprenentatge 
significatiu s'aplica a diferents contextos per 
desenvolupar les competències.

HÀBITS DE PENSAMENT
Estructures i estratègies que permeten a 
l'alumnat generar pensaments, analitzar, 
reflexionar i raonar sobre el propi 
aprenentatge.

REPTES
A partir de reptes motivadors, l'alumnat 
s'involucra en les activitats i desenvolupa 
autonomia. La resolució de problemes 
afavoreix la comprensió lectora i la 
participació.
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PENSAMENT VISUAL
Plantegem nombroses activitats on el 
suport visual facilita la comprensió dels 
problemes i de les solucions 
corresponents.

GAMIFICACIÓ
Integrar el joc en les activitats d'aula 
permet involucrar l'alumnat en 
l'aprenentatge, alhora que incentiva la 
concentració i la motivació.

TREBALL EMOCIONAL
Facilita el procés d'alfabetització 
emocional a partir del control del cos  
i la ment.

TREBALL COOPERATIU
Amb l'objectiu d'assolir un objectiu comú, 
es fomenten la responsabilitat compartida 
i el diàleg per trobar la solució als 
problemes.

APRENDRE A APRENDRE
Fomentem la implicació de l'alumnat en el 
propi aprenentatge per tal que pugui 
construir coneixement a partir de les 
seves experiències.

CLASSE INVERSA
Trasllada determinats processos 
d'aprenentatge fora de l'aula amb la 
finalitat de potenciar altres processos 
d'adquisició i practicar-los després dins 
l'aula.

 © Editorial Vicens Vives

1

DISPOSEM D'UN PLA DE LECTURA 
per fomentar la lectura  
de manera transversal.
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MATERIALS DIGITALS

I, a més, a la nostra plataforma  trobaràs la versió digital 
de tot el projecte amb molts recursos.

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

ÀUDIO
Activitats d'àudio per millorar la 
comprensió oral i l'escolta activa. 

DETECTIUS A LA XARXA
Activitats per practicar l'elaboració 
d'informes mitjançant la recerca a la 
xarxa. 

wwwwww
Detectives

en la red

wwwwww
Detectives

en la red

wwwwww
Detectius

  a la xarxa

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

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

PRUEBA 

TIC
CON LASATREVEIX-TE

TIC
AMB LES

GIMNÀS
Banc d'exercicis autocorregibles, 
pensats específicament per ser 
realitzats en l'ENTORN DIGITAL.

clic!

clic!

TICHING
Recursos que permeten treballar sobre 
continguts del tema.

BIBLIOTECA AL NÚVOL 
(NOMÉS PER A LLENGUA)

Varietat de textos per treballar les 
habilitats pròpies de la lectura en 
dispositius digitals.

I a més, àudios de tot el contingut del 
llibre, maquetació pensada per evitar 
distraccions i PDF adaptats per a 
l'alumnat amb dificultats visuals 

Materials adaptats  
a la dislèxia
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RECURSOS PER AL PROFESSORAT

Per ajudar-te amb les classes t'oferim els següents 
materials, que trobaràs dins el teu accés exclusiu  
a l'ÀREA DOCENT:

Avalua el teu alumnat per competències  
amb la nostra plataforma digital

  (by )

• Avaluació continuada.

• Generació d'informes  
competencials.

• Rúbriques d'avaluació.

PROJECTE CURRICULAR COMPETENCIAL
• Marc general.

• Programació competencial.

• Programació d'aula.

PROJECTE DUA. MATERIALS D'ACOMPANYAMENT
• Guia didàctica: orientacions didàctiques i 

solucionari.

• Quadern per a la personalització.

• Metodologies actives.

• Situacions d'aprenentatge.

• Planificació del curs per sessions.

AVALUACIÓ VICENS VIVES



ACTIVA tots els 

recursos digitals a

COMPROMESOS AMB ELS 

OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT 

SOSTENIBLE

LLENGUA CATALANA
I LITERATURA 

1
PARAULES, LLETRES

I SONS

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

ACTIVA tots els recursos digitals a

COMPROMESOS AMB ELS OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

LLENGUA CATALANA 
I LITERATURA 

3QUADERN 
D'APRENENTATGE

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

ACTIVA tots els 
recursos digitals aCOMPROMESOS AMB ELS 

OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT 
SOSTENIBLE

5
MATEMÀTIQUESEDUCACIÓ PRIMÀRIA

ACTIVA tots els  
recursos digitals aCOMPROMESOS AMB ELS 

OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT 
SOSTENIBLE

PRACTICA 
LLENGUA

1.2
LLENGUA CATALANA 

I LITERATURA 

lle
tr

a 
m

an
us

cr
ita

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

ALTRES MATERIALS PER LLENGUA I MATEMÀTIQUES
• Lectures competencials  

També en castellà i balear

• Comprendre i aprendre 
També en castellà i balear

• Matemàtiques competencials  
També en castellà i balear

COMPRENDER
Y APRENDER
para la mejora de la competencia lectora

PROYECTO

LENGUA CASTELLAN
A Y LITERATURA

ED
UCACIÓN

P R I M A R I A

1

LECTURAS
Competenciales

EDUCACIÓN

P R I M A R I A
1

proyecto zobm

PROJECTE

LLENGUA CATALANA I LITERATURA

EDUCACIÓ

P R I M À R I A

3

COMPRENDREi APRENDREper a la millora de la competència lectora

EDUCACIÓ

P R I M À R I A

Competencials
LECTURES

projecte zobm

5

EDUCACIÓ

P R I M À R I A
1.1

projecte zobm

Competencials
MATEMÀTIQUES

EDUCACIÓN

P R I M A R I A

1.1

proyecto zobm

Competenciales

MATEMÁTICAS

projecte zobm
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3.1
Competenciales

MATEMÁTICAS

proyecto zobm

BASIC

IN
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MATEMÀTIQUES

1r CURS 
Disponible en lletra lligada  

i lletra d'impremta

• Activitats de benvinguda

• Llibre trimestralitzat

• Kit de material manipulable

• Llibre digital

• Practica Mat 
Activitats de Matemàtiques

3r CURS
• Llibre

• Llibre digital

• Practica Mat 
Activitats de Matemàtiques

5è CURS
• Llibre

• Llibre digital

• Practica Mat 
Activitats de Matemàtiques

LLENGUA CATALANA 
I LITERATURA

1r CURS  
Disponible en lletra lligada  

i lletra d'impremta

• Activitats de benvinguda

• Quadern d'aprenentatge

• Quadern d'aprenentatge digital

• Llibre de lectura

• Llibre de lectura digital

• Practica Llengua 
Activitats de Llengua i Literatura

• Paraules, lletres i sons

3r CURS
• Quadern d'aprenentatge

• Quadern d'aprenentatge digital

• Llibre de lectura

• Llibre de lectura digital

• Practica Llengua 
Activitats de Llengua i Literatura

5è CURS
• Quadern d'aprenentatge

• Quadern d'aprenentatge digital

• Llibre de lectura

• Llibre de lectura digital

• Practica Llengua 
Activitats de Llengua i Literatura

LENGUA CASTELLANA  
Y LITERATURA - NUEVO ZOZÓ

1r CURS 
Disponible en lletra lligada  

i lletra d'impremta

• Cuaderno de aprendizaje

• Cuaderno de aprendizaje digital

• Libro de lectura

• Libro de lectura digital

• Practica Lengua 
Actividades de Lengua Castellana y Literatura

3r CURS
• Libro de lectura

• Libro de lectura digital

• Cuaderno de aprendizaje

• Cuaderno de aprendizaje digital

• Practica Lengua 
Actividades de Lengua Castellana y Literatura

5è CURS
• Libro de lectura

• Libro de lectura digital

• Cuaderno de aprendizaje

• Cuaderno de aprendizaje digital

• Practica Lengua 
Actividades de Lengua Castellana y Literatura

MATERIALS PER A CATALUNYA



COMPROMETIDOS CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE ACTIVA todos los recursos digitales en

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

5.3PRACTICA 
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EDUCACIÓN PRIMARIA
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ILLES BALEARS

EDUCACIÓ PRIMARIA 5
LENGUA CASTELLANA  

Y LITERATURA 
EDUCACIÓN PRIMARIA

NUEVO ZOZÓ
LIBRO DE LECTURA
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ACTIVA tots els  recursos digitals a

COMPROMESOS AMB ELS OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

MATEMÀTIQUES

PRACTICA 
MAT

3.3

ILLES BALEARS

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

MATEMÀTIQUES

1r CURS 
Disponible en lletra lligada  

i lletra d'impremta

• Activitats de benvinguda

• Llibre trimestralitzat

• Kit de material manipulable

• Llibre digital

• Practica Mat 
Activitats de Matemàtiques

3r CURS
• Llibre

• Llibre digital

• Practica Mat 
Activitats de Matemàtiques

5è CURS
• Llibre

• Llibre digital

• Practica Mat 
Activitats de Matemàtiques

LLENGUA I LITERATURA

1r CURS  
Disponible en lletra lligada  

i lletra d'impremta

• Activitats de benvinguda

• Quadern d'aprenentatge

• Quadern d'aprenentatge digital

• Llibre de lectura

• Llibre de lectura digital

• Paraules, lletres i sons

3r CURS
• Quadern d'aprenentatge

• Quadern d'aprenentatge digital

• Llibre de lectura

• Llibre de lectura digital

5è CURS
• Quadern d'aprenentatge

• Quadern d'aprenentatge digital

• Llibre de lectura

• Llibre de lectura digital

LENGUA CASTELLANA  
Y LITERATURA - NUEVO ZOZÓ

1r CURS 
Disponible en lletra lligada  

i lletra d'impremta

• Cuaderno de aprendizaje

• Cuaderno de aprendizaje digital

• Libro de lectura

• Libro de lectura digital

• Practica Lengua 
Actividades de Lengua Castellana y Literatura

3r CURS
• Libro de lectura

• Libro de lectura digital

• Cuaderno de aprendizaje

• Cuaderno de aprendizaje digital

• Practica Lengua 
Actividades de Lengua Castellana y Literatura

5è CURS
• Libro de lectura

• Libro de lectura digital

• Cuaderno de aprendizaje

• Cuaderno de aprendizaje digital

• Practica Lengua 
Actividades de Lengua Castellana y Literatura

MATERIALS PER A ILLES BALEARS

DESCARREGA AQUÍ  
MOSTRES DEL MATERIAL 
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Característiques Basic Premium

Accés al llibre digital

Registre

Activitats del llibre

Activitats digitals

Gran varietat de contingut 
interactiu: vídeos, animacions, 
àudios, enllaços...

Sistema complet de 
qualificacions

Compatible amb els principals 
LMS i Google Classroom

Disponible amb connexió 
a Internet

Disponible sense connexió 
a Internet

Vigència d'1 any des de 
l'activació

2

1

ACTIVA  
tots els recursos digitals a

Fes-te "Premium" i gaudeix de tots els avantatges  
sense cap cost addicional !

Per a més informació
visita el nostre web:
www.vicensvives.com

Segueix-nos a: 


