
Geografia i Història

en 
Xarxa

GiH

CONNECTA
amb el projecte 

en Red!

i altres plataformes

INCLOU 
PROGRAMACIÓ I 
AVALUACIÓ PER 
DIMENSIONS!
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Proposta didàctica
, el projecte de Vicens Vives per a l'Educació Secundària, 

té com a objectiu principal desenvolupar en l'alumnat les capacitats 
imprescindibles per afavorir la construcció del coneixement a través de:

Metodologies interactives, 
dinàmiques 
i motivadores.

integra els materials didàctics necessaris perquè, de manera 
global, es construeixi el coneixement aprofitant tots els mitjans i els 
materials en els formats idonis per a cada aprenentatge.

              fomenta el respecte, la igualtat i el tractament no sexista dels
continguts i les activitats per desmuntar prejudicis, estereotips i acti-
tuds de caràcter discriminatori.
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Projecte en Xarxa:  
• Materials per a l'alumnat

• Materials per a l'atenció a la diversitat

• Recursos per al professorat

• Sistemes d'integració amb Moodle, 
   Google Classroom i altres plataformes

LES CLAUS DEL
NOU PROJECTE

OBSERVAR
LA REALITAT REFLEXIONAR 

SOBRE LA REALITAT

PLANTEJAR-SE
PREGUNTES

DESENVOLUPAR
EL PENSAMENT

CRÍTIC

TREBALLAR L'EMPATIA 
I L'APRENENTATGE 

COL·LABORATIU
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Els mateixos continguts interactius que els 
de l'alumnat, però amb més propostes 
de treball per dinamitzar l'aula.

Materials per al professorat

Proposta curricular per dimensions

  • Competències

  • Continguts clau i continguts específics del tema

  • Criteris d'avaluació

Avaluació competencial per dimensions

  • Criteris d'avaluació, competències avaluades 
 i indicadors d'assoliment

  • Prova d'avaluació  

Guia didàctica

 • Orientacions didàctiques

 • Solucionari

Activitats de reforç i d'ampliació

Avaluacions (inicial i final)

Materials per treballar diferents metodologies

Per ajudar-te a preparar les classes, t'oferim els materials següents:
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Proposta curricular per dimensions

Avaluació competencial per dimensions

Materials per treballar diferents metodologies

Guia didàctica
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Materials per a l'alumnat

en Xarxa GiH 1: 978-84-682-7184-2

Materials en paper i llicència digital

en Xarxa GiH 2 : 978-84-682-7895-7 en Xarxa GiH 1D: Diversitat

en Xarxa GiH 2D: Diversitat

Llicència digital en Xarxa GiH 2 
978-84-682-8018-9

Llicència digital en Xarxa GiH 1
978-84-682-5578-1
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Mostra dels materials

Llibre

Diversitat

Digital



8

Animacions digitals 
3D i infografies

PRUEBA 

TIC
CON LASATRÉVETE

TIC
CON LAS  

Materials digitals
Els materials digitals del projecte en Xarxa ofereixen:

• Llicència digital.

• Animacions 3D.

• Un edutuber a l'aula!

• Activitats de resposta oberta i tancada (autocorrectives).

• Qualificador: el professorat pot fer el seguiment de l'alumnat. 

• Vídeos motivadors.

• Material interactiu.

• Àudios per escoltar els continguts dels apartats.

• I tots els recursos del professorat esmentats anteriorment.
Continguts digitals
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Edutuber a l'aula!
José Antonio Lucero, professor de 
Secundària de Geografia i Història. 
Edutuber a “La cuna de Halicarnaso”.

Vídeos per treballar
els conceptes bàsics.

Activitats

Qualificador



10

Accés als nostres 
materials
Pots accedir-hi de manera:

• Online

• Offline

• A través de les nostres Apps per a tauletes iOS i Android

• A través de les nostres Apps d'escriptori: Windows, Mac i Linux

Escriptori
Baixa la teva aplicació d'escriptori per a:

Windows 7 o superior
Mínim 1GB de RAM (Recomanat 2GB)

Mac OS x 10.6  Snow Leopard o superior
Mínim 1GB de RAM (Recomanat 2GB)

Ubuntu 16 o superior
Mínim 1GB de RAM (Recomanat 2GB)

Tauletes

Baixa la nova aplicació per a estudiants!

iOS 10.0 o posterior A partir d'Android 5.0 i
Chromebooks tàctils compatibles
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Integració amb les plataformes digitals
Integració dels nostres materials amb les principals plataformes digitals:

• Integració amb Moodle

• Integració amb Alexia, ClickEdu, Weeras

 i eScholarium

• Integració amb Google Classroom 
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Recorregut pedagògic
estructurat en 3 fases

2. PENSO HISTÒRICAMENT 
      PENSO GEOGRÀFICAMENT

1. COMENÇO 3. M'AVALUO

GiH
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1 Començo, activació dels coneixements previs.

A l'inici de cada tema es planteja
la rutina de pensament.

Començo
La fase de presentació inclou 
uns elements gràfics que es 
treballen amb una rutina de 
pensament que permet a 
l'alumnat activar els seus 
coneixements previs.

Un youtuber a l'aula!
Vídeos motivadors que introdueixen el 
tema i activen els coneixements previs.
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2 Penso històricament / Penso geogràficament, desenvolupament dels 
continguts amb diferents tipus d'activitats.

Penso històricament i geogràficament
En aquesta segona fase es desenvolupen els 
continguts amb diferents tipus d'activitats, 
classificades segons els processos cognitius, 
les competències bàsiques i les competèn-
cies de pensament geogràfic o històric.

Continguts distribuïts en blocs, 
amb alguns documents per 
estructurar-ne la informació.

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

Fonts històriques o geogràfiques que  
permeten la reconstrucció, l'anàlisi i la 
interpretació dels esdeveniments i l'espai.

Activitats classificades 
segons els processos 
cognitius: conèixer, 
aplicar i raonar.

Activitats que permeten a 
l'alumnat construir el seu propi 
coneixement i contextualitzar els 
fets a través de les competències 
geogràfiques i històriques.

• Continguts digitals
• Vídeos motivadors
• Activitats digitals
• Animacions i infografies

Animacions 3D!
Vídeos narratius amb activitats per 
consolidar-ne els coneixements.
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3 M'avaluo, síntesi i consolidació dels coneixements 
i competències treballats.

M'avaluo
En l'última fase s'inclouen activitats perquè 
l'alumnat sintetitzi i consolidi els coneixe-
ments i competències desenvolupats al 
llarg del tema.

A la part final s'avaluen les
competències treballades.

Avaluem i consolidem en xarxa 
el coneixement adquirit.
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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

J. García Andrés
Professor de Secundària de Geografia i Història

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

D. Sobrino López
Professor de Secundària de Geografia i Història 

M. Garcia González
Professora de Secundària de Geografia i Història

AUTORS:

GEOGRAFIA
 1. La Terra, un planeta viu?
 2. És el relleu un factor clau en la vida
   del planeta Terra?
 3. Hi ha aigua per a tothom i per a tot?
 4. Com ens afecta el temps i el clima?
 5. Per què són tan diferents els paisatges 
   de la Terra?
 6. Com és el medi físic d'Espanya?
D. Com és el medi físic de Catalunya?

Col·laboro i comunico

HISTÒRIA
 7.  Com van evolucionar els nostres avantpassats 
   prehistòrics?
8.  Com es governaven Mesopotàmia i Egipte?
9.  Van crear els grecs la democràcia?

 10. Com va esdevenir Roma un gran Imperi?
 11.  Què hem heretat de l'Antiguitat clàssica?
 12.  Per què tenim un passat romà?

Col·laboro i comunico
Atles geogràfic del món

1GiH
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 1.  Com es va fragmentar la unitat de la Mediterrània?
 2. Quin llegat ens ha deixat al-Àndalus?
 3.  Fer la guerra, resar o conrear la terra?
 4. Com va ser el ressorgiment de les ciutats i el comerç?
 5. Com es va configurar Catalunya dins la Corona d'Aragó?
 6.  Com es va crear i es va estendre la Corona de Castella?
 7.  Hi ha lloc al món per a tantes persones?
 8.  Els moviments migratoris, un repte de futur?
 9. Anem cap a un món de ciutats?

 10. Qui viu a Catalunya?

Col·laboro i comunico
Atles Geogràfic del Món

Novetat curs2021/2022

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

M. Garcia González
Professora 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
Youtuber a “La cuna de Halicarnaso”

M. Sebastián López
Professora de Didàctica de Geografia

D. Sobrino López
Professor de Secundària de Geografia i Història 

AUTORS:

2GiH
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Quaderns d'activitats de Geografia i Història
Quaderns d'activitats específics per treballar els diferents continguts de Geografia i Història.

ESO

Prehistòria i Història antiga. Quadern d'activitats 
978-84-682-5517-0

Geografia econòmica. Quadern d'activitats 
ISBN: 978-84-682-5362-6

Geografia física. Quadern d'activitats 
ISBN: 978-84-682-5933-8

Geografia humana. Quadern d'activitats 
ISBN: 978-84-682-5361-9

Història Medieval. Quadern d'activitats 
ISBN: 978-84-682-5359-6

Història Moderna. Quadern d'activitats 
ISBN: 978-84-682-5360-2
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Obres literàries de caràcter històric i cultural
Descobreix les obres literàries de caràcter històric i cultural de les col·leccions de literatura Vicens Vives 
classificades segons les grans etapes històriques. 

Accedeix al 
catàleg 
complet



innova.vicensvives.com

Segueix-nos a: 

Al llarg de tot el projecte
es treballen de manera 
transversal els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible 
(ODS) aprovats per l'ONU.

Descobreix més coses sobre el projecte en Xarxa GiH a la pàgina 
web enxarxa.vicensvives.com/gih/ i a través d'aquest codi

C102140

Tots els materials en paper de l'Editorial Vicens Vives estan impresos en pa-
per ecològic reciclable i amb tintes exemptes d'elements pesants solubles. 
Directiva Europea 88/378/UE, norma revisada EN/71.

Innova      Experiències VV      Blog      Inscriu-te!

Accedeix al Campus Virtual
de formació del professorat
Un espai on el professorat rebrà la formació 
necessària per 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
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