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CAPTURAR LA INFORMACIÓ

TRANSFORMAR-LA

EN CONEIXEMENT

DIFERENCIAL

COMUNICAR EN

FORMA DE VALOR

NANOCURSOS (NOOCS)PL
AT

AF
ORMA DIGITAL

LLIBRES DE conTEXT COMUNITA
TS

LA NOSTRA

VISIÓ
La INNOVACIÓ
   combinada amb la solidesa 
de l’EXPERIÈNCIA 

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

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

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

COMPETÈNCIES
Dissenyem escenaris 
que faciliten el procés 
d’ensenyament en 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 conéixer.
· Aprendre a fer.
· Aprendre a ser.
· Aprendre a conviure.

AVALUACIÓ
Solucionem 
l’avaluació 
competencial
en la pràctica 
docent.

RECURSOS PER AL 
PLURILINGÜISME

INSTRUMENTS
 D’AVALUACIÓ

MATERIALS 
PER A

 L’ATENCIÓ A
 LA DIVERSITAT

APRENENTATGE 
INTEGRAT DE 

SABERS I
 COMPETÈNCIES

FERRAMENTES 
PER A LA 

PROGRAMACIÓ 
CURRICULARACOMPANYAMENT

Acompanyem els 
docents compromesos 
amb l’educació, 
i facilitem la seua
labor. (3)
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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 assolisca de forma 
plena el perfil d’eixida 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, 
i això suposa una oportunitat 
per al desenvolupament 
personal i social.

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

APRENENTATGE 
ACTIU
Fomentem que 
l’alumnat siga 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 a
desenvolupar el nou model educatiu del segle XXI.

ACTIVITATS
 INSPIRADORES

EXPERIÈNCIES 
D’APRENENTATGE 

MAKER

PROJECTES 
ADAPTATS AL 
CURRÍCULUM 

LOCAL

CONNEXIÓ
AMB EXPERTS 

I ALTRES 
DOCENTS

ESTRATÈGIES 
DOCENTS

ACOMPANYAMENT I 
ASSESSORAMENT

LA TEUA

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

SOSTENIBILITAT
Incloem un plantejament 
transversal de 
sostenibilitat i
desenvolupament 
humà vinculat i 
compromés amb 
els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible 
(ODS) de l’Agenda 2030.
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Traspassem les parets 
de l’aula per ser al teu costat
Posem a la teua disposició una comunitat en la qual trobaràs 

recursos i materials. Hem creat per a tu un entorn facilitador 

del teu dia a dia, un punt de trobada entre docents i especialistes 

ple de propostes i oportunitats per a l’aprenentatge.

COMUNITAT

A la Comunitat en Xarxa ho tens tot!

Busques continguts exclusius per a la teua classe? 

T’agradaria preguntar els teus dubtes a experts? 

O compartir experiències amb altres docents? 

Vols tenir al teu abast propostes i projectes que ja s’han aplicat?

 Què et semblaria una formació a la teua mida?

En un moment de canvis i de transformació

COMUNITAT EN XARXA



Una comunitat que…

• Incorpora una mirada inclusiva.

• Anima a la participació de les famílies.

• Posa en valor la singularitat territorial.

• Acompanya, assessora i escolta.

• Situa l’alumnat com a agent de canvi.

• Posa la tecnologia al servei de l’aprenentatge.

• Proposa un pensament GloCal (pensa globalment, actua localment).
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Com a docent…
• Podràs compartir experiències amb altres docents i 
 consultar experts.

• Tindràs ferramentes per a 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.

El teu 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.

COMUNITAT EN XARXA
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Recorregut pedagògic estructurat en 3 fases

COMENCEM1 DESENVOLUPEM2 AVALUEM3

Comencem: activació dels coneixements previs.1

Comencem
La fase de presentació 

inclou uns elements 

gràfics que es treballen 

amb una rutina de 

pensament que permet 

activar els coneixements 

previs de l’alumnat.

Un Edutuber a l’aula!
Vídeos motivadors que introdueixen el 

tema i activen els coneixements previs.

Repte
A partir d’una situació d’aprenentatge, 

es planteja un repte per a treballar 

al llarg de tota la unitat. A través 

del repte es vinculen els continguts

i competències de la unitat a un  

context real perquè l’alumnat

contextualitze i visca el seu

aprenentatge.

Rutina de pensament per a connectar 
amb el passat i amb l’entorn.



Desenvolupem: on es treballen els continguts 
a través de diferents tipus d’activitats.

2

Desenvolupem
En aquesta segona fase es desenvolupen els 

sabers bàsics i les competències. Les activitats, 

classificades segons els processos cognitius, 

permetran la contextualització dels fets.

Activitats classificades
segons els processos 
cognitius: observar, 
comprendre, analitzar 
i interpretar.

Animacions 3D!
Vídeos narratius amb activitats
per a consolidar els coneixements.

Recorda, tens un Repte!
Al llarg d’aquestes pàgines, l’alumnat 

trobarà els continguts que ha de tenir 

en compte per a resoldre el repte.

Mapes, il·lustracions, gràfics, 
esquemes, documents, etc., 
que complementen el 
contingut dels apartats.

ODS

Treball del mètode 
històric i geogràfic.

Al final, l’apartat Resolc el repte! 

conté tots els elements 

necessaris, organitzats, per a 

la resolució final del repte.

Exemples gràfics 
i il·lustratius de 
les activitats.
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Avaluem: síntesi i consolidació dels 
sabers i les competències treballats.

3

Avaluem
A la part final avaluem els sabers bàsics i les competències 

treballats i fem una autoavaluació a través de rúbriques perquè 

l’alumnat prenga consciència del seu aprenentatge.

Resum dels 
sabers bàsics.

Avaluem les 
competències.

Rúbrica d’aprenentatge 
d’autoavaluació.

Avaluem els sabers bàsics.
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Recursos digitals 

I, a més, a la nostra plataforma digital
                 trobaràs:

• Llibre digital disponible en dos formats de visualització.

• Animacions 3D.

• Un edutuber a l’aula!

• Activitats de resposta oberta i activitats autocorrectives.

• Qualificacions: registre i seguiment.

• Vídeos motivadors.

• Material interactiu.

• Àudios.

• I tots els recursos per al professorat.

Accés a la nostra plataforma digital 

• Accés online a través de la pàgina web d’edubook.

• Accés offline a través de:

 • Apps per a tauletes iOS i Android.

 • Apps d’escriptori: Windows, Mac i Linux.

Integració d’                      
amb les plataformes digitals
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Materials per al professorat

Per ajudar-te en les teues classes, t’oferim els materials següents, 
que trobaràs al teu accés exclusiu a l’ÀREA DOCENT:

Els recursos apliquen les directrius del Disseny Universal 
d’Aprenentatge per a garantir una educació inclusiva.

Projecte curricular competencial

  • Marc general.

  • Programació competencial.

  • Programació d’aula.

Projecte DUA: materials d’acompanyament

  • Guia didàctica: orientacions didàctiques i solucionari.

  • Recursos per a la personalització.

  • Metodologies actives.

  • Situacions d’aprenentatge.

  • Reptes.

  • Planificació de curs per sessions.
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AVALUACIÓ

Avalua el teu alumnat per competències amb la nostra 
plataforma digital         (by                 ).

• Avaluació individual i grupal.

• Avaluació continuada.

• Generació d’informes competencials.

• Rúbriques d’avaluació.
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Materials per a l’alumnat

Materials per a 1r i 3r d’ESO

Materials per a l’atenció a la diversitat

Materials digitals

Materials digitals

També recursos

disponibles per

treballar per àmbits
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Materials en anglés

Autors

C. Gatell Arimont (Coordinació)
Catedràtica de Secundària de Geografia i Història

R. de Miguel González
Professor de Didàctica de la Geografia
President d’EUROGEO

J. Domínguez Castillo
Catedràtic de Secundària de Geografia i Història

G. Fernández Santafé
Professora de Secundària de Geografia i Història

J. García Andrés
Professor de Secundària de Geografia i Història

C. González Martínez
Professor de Secundària de Geografia i Història

J. A. Lucero Martínez
Professor de Secundària de Geografia i Història
Edutuber a “La cuna de Halicarnaso”

M. Sebastián López
Professora de Didàctica de la Geografia

D. Sobrino López
Professor de Secundària de Geografia i Història

Materials digitals



Batxillerat

Història del món contemporani del projecte Comunitat en Xarxa segueix les 
mateixes claus pedagògiques iniciades a l’àrea de Geografia i Història de 
l’etapa de Secundària.

COMENCEM

• Situació d’aprenentage contextualitzada.

• Coneixements previs.

• Debat ahir-hui (relació passat - present).

DESENVOLUPEM

• Inclusió de documents i activitats de Reptes de Futur relacionats 

 amb els ODS.

• Desenvolupament de sabers bàsics associats a competències en pàgines 

 monogràfiques (Laboratori d’Història).

• Inclusió d’activitats grupals.

• Desenvolupament de diversos processos cognitius (comprensió, anàlisi, 

 raonament).

• Visibilitat de la dona, com a col·lectiu o com a personatge rellevant.

• Síntesi (esquema) de la unitat.

APLIQUEM

• Desenvolupament i aplicació del mètode de treball històric (procediment).

• Anàlisi de l’impacte del passat en el present.

• Tractament de la Història als mitjans de comunicació.

• Projectes col·laboratius (producte final).
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• Comprovació de sabers bàsics. Preguntes sobre els continguts (cronologia,  

 personatges…).

• Avaluació de competències específiques.

• Resolució de la pregunta clau que es presenta a l’entrada

 (reflexió final).

AVALUEM

ANNEX

• Material multimèdia (vídeos).

• Recomanació de vídeos i lectures associades als continguts.

HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI

Material 1r de Batxillerat Material digital
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Segueix-nos a: 

innova.vicensvives.com

Innova      Experiències VV      Blog      Inscriu-t’hi!

Accedeix al Campus Virtual
de formació del professorat
Un espai on el professorat rebrà la formació 
necessària per a respondre a tots els reptes 
educatius que es plantegen en aquests 
moments tan complexos.

Tot això d'una manera pràctica, senzilla i de la 
mà de grans especialistes en educació digital i 
en innovació educativa.

Descobreix el nostre Campus

C102294 8 429962 013934

1 7 0 6 1

Descobreix les obres 

literàries de caràcter 

històric i cultural 

de les col·leccions de 

literatura Vicens Vives. 

Accedeix
al catàleg 
complet

Obres literàries de caràcter històric i cultural


