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ProjecteAula3D deGeografiaiHistòria
Continguts,competènciesiestàndards

Interconnexióentrel’aprenentatgedecontinguts ieldesenvolupamentdecompetències.

Prioritzaciódelescompetènciesclau.

Contingutsinterrelacionatsamblesactivitatsquecomparteixenlatipologiadelespàgines:

✔Expositives, que poden ser de síntesi,documents,recreacióhistòrica,pregunta,etc.

✔Deconstrucció, que poden ser una preguntapercontestar,resoluciód’enigmes,
situacionsd’empatia,estudidecas,d’artidesocietat,etc.

Assolimentdelsestàndardsd'aprenentatge.

ActivitatsTIC

Reptesalaxarxa.Recursosmultimèdiaperdesenvoluparunaprenentatgebasatenprojectes
quefomentenlainvestigacióieltreball,tantindividualcomencol·laboració.

✔MiniUnitatVisual:unitatbreud’aprenentatge,motivadoraidivulgativa,ambimatges,
recursosdigitalsiactivitatstancades.

✔Detectiudelpassat/Explor@Tic:projectebasatenunreptequeafavoreixeltreball
interdisciplinari i l’ús de les TIC.

✔Activitatsautocorrectivesonlineperconsolidarelscontingutsdelcurrículum.

Lesactivitats sóncompetencialsipermeten
desenvoluparlesintel·ligènciesmúltiples.Estan
indicadesambaquestssímbols:

Comunicaciólingüística

Competènciamatemàticaicompetències
bàsiquesenciènciesitecnologia

Aprendreaaprendre

Consciènciaiexpressionsculturals

Sentitd'iniciativaiesperitemprenedor

Competènciessocialsicíviques

Competènciadigital

Lesactivitatsestanclassificadessegonsla
tipologiais’indiquenambuncolordiferent:

Conèixer:aquestesactivitatssón
imprescindiblesperquèelsalumnesen
treballindirectamentelcontingut.

Aplicar:aquestesactivitatsrelacionenel
contingutquehantreballatambels
coneixementsprevisdel’alumneiamb
l’entorn,ésadir,quetreballenambel
context.

Raonar:aquestesactivitatstenencoma
objectiuquel’alumnereflexioni,expliquii
raonielsperquèsdelessevesrespostes

Activitatscompetencials

Activitatsd'avaluaciód'estàndards

Lesactivitatsambelsímbolpermetenconèixerelgraud'assolimentdelsestàndards.

Un espai on aprendre i ensenyar els millors continguts educatius amb les eines més innovadores:

Senzill: Dissenyat perquè sigui intuïtiu i fàcil de manejar.

Versàtil: Pensat per treballar amb, i també sense, connexió a Internet gràcies a les seves apps.

Multidispositiu: Adaptat a tots els dispositius i sistemes operatius.

Accessible: Des dels principals LMS i amb plugins específics per a Moodle.

Amb traçabilitat: Permet fer el seguiment personalitzat de les activitats
que ha fet l’alumnat.

Contrastat: Adoptat per més de 1 500 centres educatius de referència
i utilizat diàriament per més de 75 000 professors i alumnes.

EduBook per a Moodle
Vicens Vives ha desenvolupat 5 plugins que fan ús del protocol LTI perquè la integració
d’EduBook a Moodle sigui àgil, ràpida i senzilla. Aquests nous plugins permeten:

La importació automàtica de cursos.

L’assignació automàtica de llicències.

La sincronització automàtica de qualificacions.

La integració amb tauletes, web i desktop.

Tots els recursos d’EduBook, adaptats a la pissarra digital i en mode offline
EduBook PDI permet projectar qualsevol apartat del llibre de text, reproduir continguts multimèdia, resoldre activitats
a la PDI i accedir als recursos del professorat. Tot això, des d’un únic site i sense necessitat de connexió a internet.

EduBook PDI, una infinitat de possibilitats i avantatges:

Recursos per al professorat: Consultar la guia didàctica, les propostes
curriculars, els recursos per a l’atenció a la diversitat i les avaluacions.

Activitats interactives: Projectar i resoldre les activitats obertes i auto-
correctives d’EduBook sense necessitat de connexió.

EduBook a la PDI: Accedir a tot el contingut d’EduBook en mode offline.

Galeria multimèdia: Reproduir les imatges, animacions, àudios, vídeos
i mapes interactius del llibre a la PDI.

En online: Millorar l’experiència educativa amb EduBook online i amb tots els
recursos de qualitat que ofereix la xarxa educativa Tiching.

E
lsmaterialsdelprojecteAula3DperalesciènciessocialsenlesmatèriesdeGeografiai
Històriaal’EducacióSecundàriaestanadaptatsalnoucurrículumipossibilitenlaresolució
detotselsestàndardsproposatsenaquestcurrículumperacadanivelleducatiu.

L’aprenentatgesegueixunaseqüenciaciógradualdesdelprimercursdel’ESOis’hantinguten
comptelescompetènciesclau,demaneraques’haadequateldesenvolupamentdelscontinguts
alsinteressos,alesmotivacions i a la capacitat d’abstracciódecadaedat.

AGiHespreparal’alumnatperquèsàpigacercarinformacióiprocessar-la,perquèsiguica-
paçdecomprovarhipòtesis,crearopinionsargumentadesiperquèpuguiestablirconclusions.
L’aprenentatgeésactiu iconstructiu.
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Projecte Aula3D de Geografia i Història
Continguts, competències i estàndards

Interconnexió entre l’aprenentatge de continguts i el desenvolupament de competències.

Priorització de les competències clau.

Continguts interrelacionats amb les activitats que comparteixen la tipologia de les pàgines:

✔Expositives, que poden ser de síntesi, documents, recreació històrica, pregunta, etc.

✔De construcció, que poden ser una pregunta per contestar, resolució d’enigmes,
situacions d’empatia, estudi de cas, d’art i de societat, etc.

Assoliment dels estàndards d'aprenentatge.

Activitats TIC

Reptes a la xarxa. Recursos multimèdia per desenvolupar un aprenentatge basat en projectes
que fomenten la investigació i el treball, tant individual com en col·laboració.

✔Mini Unitat Visual: unitat breu d’aprenentatge, motivadora i divulgativa, amb imatges,
recursos digitals i activitats tancades.

✔Detectiu del passat / Explor@Tic: projecte basat en un repte que afavoreix el treball
interdisciplinari i l’ús de les TIC.

✔Activitats autocorrectives online per consolidar els continguts del currículum.

Les activitats són competencials i permeten
desenvolupar les intel·ligències múltiples. Estan
indicades amb aquests símbols:

Comunicació lingüística

Competència matemàtica i competències
bàsiques en ciències i tecnologia

Aprendre a aprendre

Consciència i expressions culturals

Sentit d'iniciativa i esperit emprenedor

Competències socials i cíviques

Competència digital

Les activitats estan classificades segons la
tipologia i s’indiquen amb un color diferent:

Conèixer: aquestes activitats són
imprescindibles perquè els alumnes en
treballin directament el contingut.

Aplicar: aquestes activitats relacionen el
contingut que han treballat amb els
coneixements previs de l’alumne i amb
l’entorn, és a dir, que treballen amb el
context.

Raonar: aquestes activitats tenen com a
objectiu que l’alumne reflexioni, expliqui i
raoni els perquès de les seves respostes

Activitats competencials

Activitats d'avaluació d'estàndards

Les activitats amb el símbol permeten conèixer el grau d'assoliment dels estàndards.

Unespaionaprendreiensenyarelsmillorscontingutseducatiusambleseinesmésinnovadores:

Senzill:Dissenyatperquèsiguiintuïtiuifàcildemanejar.

Versàtil:Pensatpertreballaramb,itambésense,connexióaInternetgràciesalessevesapps.

Multidispositiu:Adaptatatotselsdispositiusisistemesoperatius.

Accessible:DesdelsprincipalsLMSiambpluginsespecíficsperaMoodle.

Ambtraçabilitat:Permetferelseguimentpersonalitzatdelesactivitats
quehafetl’alumnat.

Contrastat:Adoptatpermésde1500centreseducatiusdereferència
iutilizatdiàriamentpermésde75000professorsialumnes.

EduBook per a Moodle
VicensViveshadesenvolupat5pluginsquefanúsdelprotocolLTIperquèlaintegració
d’EduBook a Moodle sigui àgil, ràpidaisenzilla.Aquestsnouspluginspermeten:

Laimportacióautomàticadecursos.

L’assignacióautomàticadellicències.

Lasincronitzacióautomàticadequalificacions.

Laintegracióambtauletes,web idesktop.

Tots els recursos d’EduBook, adaptats a la pissarra digital i enmode offline
EduBookPDIpermetprojectarqualsevolapartatdelllibredetext,reproduircontingutsmultimèdia,resoldreactivitats
alaPDIiaccediralsrecursos del professorat.Totaixò,desd’unúnicsiteisensenecessitatdeconnexióainternet.

EduBookPDI,unainfinitatdepossibilitatsiavantatges:

Recursosperalprofessorat:Consultarlaguiadidàctica,lespropostes
curriculars,elsrecursosperal’atencióaladiversitatilesavaluacions.

Activitatsinteractives:Projectariresoldrelesactivitatsobertesiauto-
correctivesd’EduBooksensenecessitatdeconnexió.

EduBookalaPDI:Accediratotelcontingutd’EduBookenmodeoffline.

Galeriamultimèdia:Reproduirlesimatges,animacions,àudios,vídeos
imapesinteractiusdelllibrealaPDI.

Enonline:Millorarl’experiènciaeducativaambEduBookonlineiambtotsels
recursosdequalitatqueofereixlaxarxaeducativaTiching.

Els materials del projecte Aula 3D per a les ciències socials en les matèries de Geografia i
Història a l’Educació Secundària estan adaptats al nou currículum i possibiliten la resolució
de tots els estàndards proposats en aquest currículum per a cada nivell educatiu.

L’aprenentatge segueix una seqüenciació gradual des del primer curs de l’ESO i s’han tingut en
compte les competències clau, de manera que s’ha adequat el desenvolupament dels continguts
als interessos, a les motivacions i a la capacitat d’abstracció de cada edat.

A GiH es prepara l’alumnat perquè sàpiga cercar informació i processar-la, perquè sigui ca-
paç de comprovar hipòtesis, crear opinions argumentades i perquè pugui establir conclusions.
L’aprenentatge és actiu i constructiu.
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Projecte Aula3D de Geografia i Història
Continguts, competències i estàndards

Interconnexió entre l’aprenentatge de continguts i el desenvolupament de competències.

Priorització de les competències clau.

Continguts interrelacionats amb les activitats que comparteixen la tipologia de les pàgines:

✔Expositives, que poden ser de síntesi, documents, recreació històrica, pregunta, etc.

✔De construcció, que poden ser una pregunta per contestar, resolució d’enigmes,
situacions d’empatia, estudi de cas, d’art i de societat, etc.

Assoliment dels estàndards d'aprenentatge.

Activitats TIC

Reptes a la xarxa. Recursos multimèdia per desenvolupar un aprenentatge basat en projectes
que fomenten la investigació i el treball, tant individual com en col·laboració.

✔Mini Unitat Visual: unitat breu d’aprenentatge, motivadora i divulgativa, amb imatges,
recursos digitals i activitats tancades.

✔Detectiu del passat / Explor@Tic: projecte basat en un repte que afavoreix el treball
interdisciplinari i l’ús de les TIC.

✔Activitats autocorrectives online per consolidar els continguts del currículum.

Les activitats són competencials i permeten
desenvolupar les intel·ligències múltiples. Estan
indicades amb aquests símbols:

Comunicació lingüística

Competència matemàtica i competències
bàsiques en ciències i tecnologia

Aprendre a aprendre

Consciència i expressions culturals

Sentit d'iniciativa i esperit emprenedor

Competències socials i cíviques

Competència digital

Les activitats estan classificades segons la
tipologia i s’indiquen amb un color diferent:

Conèixer: aquestes activitats són
imprescindibles perquè els alumnes en
treballin directament el contingut.

Aplicar: aquestes activitats relacionen el
contingut que han treballat amb els
coneixements previs de l’alumne i amb
l’entorn, és a dir, que treballen amb el
context.

Raonar: aquestes activitats tenen com a
objectiu que l’alumne reflexioni, expliqui i
raoni els perquès de les seves respostes

Activitats competencials

Activitats d'avaluació d'estàndards

Les activitats amb el símbol permeten conèixer el grau d'assoliment dels estàndards.

Unespaionaprendreiensenyarelsmillorscontingutseducatiusambleseinesmésinnovadores:

Senzill:Dissenyatperquèsiguiintuïtiuifàcildemanejar.

Versàtil:Pensatpertreballaramb,itambésense,connexióaInternetgràciesalessevesapps.

Multidispositiu:Adaptatatotselsdispositiusisistemesoperatius.

Accessible:DesdelsprincipalsLMSiambpluginsespecíficsperaMoodle.

Ambtraçabilitat:Permetferelseguimentpersonalitzatdelesactivitats
quehafetl’alumnat.

Contrastat:Adoptatpermésde1500centreseducatiusdereferència
iutilizatdiàriamentpermésde75000professorsialumnes.

EduBook per a Moodle
VicensViveshadesenvolupat5pluginsquefanúsdelprotocolLTIperquèlaintegració
d’EduBook a Moodle sigui àgil, ràpidaisenzilla.Aquestsnouspluginspermeten:

Laimportacióautomàticadecursos.

L’assignacióautomàticadellicències.

Lasincronitzacióautomàticadequalificacions.

Laintegracióambtauletes,web idesktop.

Tots els recursos d’EduBook, adaptats a la pissarra digital i enmode offline
EduBookPDIpermetprojectarqualsevolapartatdelllibredetext,reproduircontingutsmultimèdia,resoldreactivitats
alaPDIiaccediralsrecursos del professorat.Totaixò,desd’unúnicsiteisensenecessitatdeconnexióainternet.

EduBookPDI,unainfinitatdepossibilitatsiavantatges:

Recursosperalprofessorat:Consultarlaguiadidàctica,lespropostes
curriculars,elsrecursosperal’atencióaladiversitatilesavaluacions.

Activitatsinteractives:Projectariresoldrelesactivitatsobertesiauto-
correctivesd’EduBooksensenecessitatdeconnexió.

EduBookalaPDI:Accediratotelcontingutd’EduBookenmodeoffline.

Galeriamultimèdia:Reproduirlesimatges,animacions,àudios,vídeos
imapesinteractiusdelllibrealaPDI.

Enonline:Millorarl’experiènciaeducativaambEduBookonlineiambtotsels
recursosdequalitatqueofereixlaxarxaeducativaTiching.

Els materials del projecte Aula 3D per a les ciències socials en les matèries de Geografia i
Història a l’Educació Secundària estan adaptats al nou currículum i possibiliten la resolució
de tots els estàndards proposats en aquest currículum per a cada nivell educatiu.

L’aprenentatge segueix una seqüenciació gradual des del primer curs de l’ESO i s’han tingut en
compte les competències clau, de manera que s’ha adequat el desenvolupament dels continguts
als interessos, a les motivacions i a la capacitat d’abstracció de cada edat.

A GiH es prepara l’alumnat perquè sàpiga cercar informació i processar-la, perquè sigui ca-
paç de comprovar hipòtesis, crear opinions argumentades i perquè pugui establir conclusions.
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AUTORS:
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M. García Sebastián
Catedràtica de Geografia i Història d’IES

C. Gatell Arimont
Catedràtica de Geografia i Història d’IES

S. Riesco Roche
Professor de Geografia i Història d’IES

AUTORS:

GEOGRAFIA

A. Albet Mas
Professor titular de Geografia, UAB

D. Bosch Mestres
Professora de Ciències Socials d’IES

C. García Ruíz
Professor de Ciències Socials d’ESO

N. González-Monfort
Professora de Didàctica de Ciències Socials, UAB

AUTORS:
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M. García Sebastián
Catedràtica de Geografia i Història d’IES

C. Gatell Arimont
Catedràtica de Geografia i Història d’IES

S. Riesco Roche
Professor de Geografia i Història d’IES

AUTORS:

GEOGRAFIA

A. Albet Mas
Professor titular de Geografia, UAB

D. Bosch Mestres
Professora de Ciències Socials d’IES

C. García Ruíz
Professor de Ciències Socials d’ESO

N. González-Monfort
Professora de Didàctica de Ciències Socials, UAB

HISTÒRIA

M. García Sebastián
Catedràtica de Geografia i Història d’IES

C. Gatell Arimont
Catedràtica de Geografia i Història d’IES

GiH GEOGRAFIA I HISTÒRIA

GiH 1 Illes Balears · ISBN: 978-84-682-3107-5
GiH 1 Activitats Illes Balears · ISBN: 978-84-682-3288-1
GiH 1 Quadern per a la diversitat Illes Balears · ISBN: 978-84-682-3283-6

GiH 3 Illes Balears · ISBN: 978-84-682-3111-2
GiH 3 Activitats Illes Balears · ISBN: 978-84-682-3289-8

GiH 2 Illes Balears · ISBN: 978-84-682-3679-7
GiH 2 Activitats Illes Balears

GiH 4 Illes Balears · ISBN: 978-84-682-3680- 3
GiH 4 Activitats Illes Balears

GEOGRAFIA
1. El planeta Terra
2. El relleu de la Terra
3. La hidrosfera: aigua dolça

i aigua salada
4. El temps atmosfèric
5. Els climes de la Terra
6. Els paisatges de climes temperats
7. Els paisatges de climes extrems
8. Els problemes mediambientals

Dossier: Com són les Illes Balears
Projecte TIC
Atles geogràfic del Món

HISTÒRIA
9. La prehistòria

10. Les primeres civilitzacions:
Mesopotàmia i Egipte

11. Grècia, de polis a imperi
12. Cultura talaiòtica, colonitzacions

i pobles preromans
13. Roma: de la República a l’Imperi
14. El llegat de l’antiguitat
15. La Hispània romana

Projecte TIC

HISTÒRIA
Què és l’Edat Mitjana?

1. La fragmentació del món antic
2. Al-Andalus
3. L’Europa feudal
4. L’origen dels primers regnes

peninsulars (segles VIII-XIII)
5. La cultura i l’art del Romànic
6. Les ciutats de ‘Europa medieval
7. El regne de Mallorca dins

la Corona d’Aragó
8. La cultura i l’art del Gòtic

Història Moderna
9. El naixement del Món Modern

10. El Renaixement, una nova
concepció de l’art

11. L’època dels grans descobriments
geogràfics

12. L’Imperi dels Àustries
13. L’Europa del segle XVII
14. La ciència i l’art del Barroc
15. El regne de Mallorca sota els Àustries

Projecte TIC

GEOGRAFIA
Geografia física, econòmica i política

Introducció a la Geografia
Dossier: L’escenari físic de les
activitats humanes

1. L’organització política
de les societats

2. L’organització econòmica
de les societats

3. L’agricultura, la ramaderia,
la pesca i la silvicultura

4. Mineria, energia i construcció
5. La indústria
6. Els serveis, la comunicació

i la innovació
7. Els transports i el turisme
8. Les activitats comercials

i els fluxos d’intercanvi
Geografia humana

9. Els habitants del planeta
10. La població espanyola
11. Les societats humanes i

els fenòmens migratoris
12. Les ciutats i els processos

d’urbanització
13. Les problemàtiques de l’espai

urbà en un món global
14. Natura i societat: harmonies,

crisis i impactes
15. Reptes, conflictes i desigualtat

Dossier: L’espai humà de les
Illes Balears

Projecte TIC
Atles Temàtic del Món

HISTÒRIA
1. La fallida de l’Antic Règim
2. L’època de les revolucions

liberals (1789-1871)
3. L’origen de la industrialització
4. L’Espanya del segle XIX:

la construcció del règim
liberal (1808-1898)

5. Industrialització i canvi social
a l’Espanya del segle XIX

6. L’època de l’Imperialisme
7. La Primera Guerra Mundial i

la Revolució Russa
8. El període d’entreguerres

(1918-1939)
9. Espanya: de la monarquia a

la República (1902-1939)
10. La Segona Guerra Mundial
11. Un món dividit: guerra freda

i descolonització (1945-1989)
12. Evolució del món capitalista

i del comunista
13. Espanya: la dictadura franquista

(1939-1975)
14. Espanya: transició i democràcia
15. El món actual
16. Revolució tecnològica i globalització
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ProjecteAula3D deGeografiaiHistòria
Continguts,competènciesiestàndards

Interconnexióentrel’aprenentatgedecontinguts ieldesenvolupamentdecompetències.

Prioritzaciódelescompetènciesclau.

Contingutsinterrelacionatsamblesactivitatsquecomparteixenlatipologiadelespàgines:

✔Expositives, que poden ser de síntesi,documents,recreacióhistòrica,pregunta,etc.

✔Deconstrucció, que poden ser una preguntapercontestar,resoluciód’enigmes,
situacionsd’empatia,estudidecas,d’artidesocietat,etc.

Assolimentdelsestàndardsd'aprenentatge.

ActivitatsTIC

Reptesalaxarxa.Recursosmultimèdiaperdesenvoluparunaprenentatgebasatenprojectes
quefomentenlainvestigacióieltreball,tantindividualcomencol·laboració.

✔MiniUnitatVisual:unitatbreud’aprenentatge,motivadoraidivulgativa,ambimatges,
recursosdigitalsiactivitatstancades.

✔Detectiudelpassat/Explor@Tic:projectebasatenunreptequeafavoreixeltreball
interdisciplinari i l’ús de les TIC.

✔Activitatsautocorrectivesonlineperconsolidarelscontingutsdelcurrículum.

Lesactivitats sóncompetencialsipermeten
desenvoluparlesintel·ligènciesmúltiples.Estan
indicadesambaquestssímbols:

Comunicaciólingüística

Competènciamatemàticaicompetències
bàsiquesenciènciesitecnologia

Aprendreaaprendre

Consciènciaiexpressionsculturals

Sentitd'iniciativaiesperitemprenedor

Competènciessocialsicíviques

Competènciadigital

Lesactivitatsestanclassificadessegonsla
tipologiais’indiquenambuncolordiferent:

Conèixer:aquestesactivitatssón
imprescindiblesperquèelsalumnesen
treballindirectamentelcontingut.

Aplicar:aquestesactivitatsrelacionenel
contingutquehantreballatambels
coneixementsprevisdel’alumneiamb
l’entorn,ésadir,quetreballenambel
context.

Raonar:aquestesactivitatstenencoma
objectiuquel’alumnereflexioni,expliquii
raonielsperquèsdelessevesrespostes

Activitatscompetencials

Activitatsd'avaluaciód'estàndards

Lesactivitatsambelsímbolpermetenconèixerelgraud'assolimentdelsestàndards.

Un espai on aprendre i ensenyar els millors continguts educatius amb les eines més innovadores:

Senzill: Dissenyat perquè sigui intuïtiu i fàcil de manejar.

Versàtil: Pensat per treballar amb, i també sense, connexió a Internet gràcies a les seves apps.

Multidispositiu: Adaptat a tots els dispositius i sistemes operatius.

Accessible: Des dels principals LMS i amb plugins específics per a Moodle.

Amb traçabilitat: Permet fer el seguiment personalitzat de les activitats
que ha fet l’alumnat.

Contrastat: Adoptat per més de 1 500 centres educatius de referència
i utilizat diàriament per més de 75 000 professors i alumnes.

EduBook per a Moodle
Vicens Vives ha desenvolupat 5 plugins que fan ús del protocol LTI perquè la integració
d’EduBook a Moodle sigui àgil, ràpida i senzilla. Aquests nous plugins permeten:

La importació automàtica de cursos.

L’assignació automàtica de llicències.

La sincronització automàtica de qualificacions.

La integració amb tauletes, web i desktop.

Tots els recursos d’EduBook, adaptats a la pissarra digital i en mode offline
EduBook PDI permet projectar qualsevol apartat del llibre de text, reproduir continguts multimèdia, resoldre activitats
a la PDI i accedir als recursos del professorat. Tot això, des d’un únic site i sense necessitat de connexió a internet.

EduBook PDI, una infinitat de possibilitats i avantatges:

Recursos per al professorat: Consultar la guia didàctica, les propostes
curriculars, els recursos per a l’atenció a la diversitat i les avaluacions.

Activitats interactives: Projectar i resoldre les activitats obertes i auto-
correctives d’EduBook sense necessitat de connexió.

EduBook a la PDI: Accedir a tot el contingut d’EduBook en mode offline.

Galeria multimèdia: Reproduir les imatges, animacions, àudios, vídeos
i mapes interactius del llibre a la PDI.

En online: Millorar l’experiència educativa amb EduBook online i amb tots els
recursos de qualitat que ofereix la xarxa educativa Tiching.

E
lsmaterialsdelprojecteAula3DperalesciènciessocialsenlesmatèriesdeGeografiai
Històriaal’EducacióSecundàriaestanadaptatsalnoucurrículumipossibilitenlaresolució
detotselsestàndardsproposatsenaquestcurrículumperacadanivelleducatiu.

L’aprenentatgesegueixunaseqüenciaciógradualdesdelprimercursdel’ESOis’hantinguten
comptelescompetènciesclau,demaneraques’haadequateldesenvolupamentdelscontinguts
alsinteressos,alesmotivacions i a la capacitat d’abstracciódecadaedat.

AGiHespreparal’alumnatperquèsàpigacercarinformacióiprocessar-la,perquèsiguica-
paçdecomprovarhipòtesis,crearopinionsargumentadesiperquèpuguiestablirconclusions.
L’aprenentatgeésactiu iconstructiu.
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