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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.

CAPTURAR LA INFORMACIÓ

TRANSFORMAR-LA

EN CONEIXEMENT

DIFERENCIAL

COMUNICAR EN

FORMA DE VALOR

PL
AT

AF
ORMA DIGITAL

LLIBRES DE conTEXT

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

ACOMPANYAMENT
Acompanyem els 
docents compromesos 
amb l’educació, 
facilitant la seva 
tasca. (3)



Servei 
personalitzat 

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

segle XXI.

NANO CURSOS (NOOCS)

COMUNITA
TS

Despleguem tot el nostre potencial per
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

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.

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.

CAPTURAR LA INFORMACIÓ

TRANSFORMAR-LA

EN CONEIXEMENT

DIFERENCIAL

COMUNICAR EN

FORMA DE VALOR

PL
AT

AF
ORMA DIGITAL

LLIBRES DE conTEXT



COMUNITATS VICENS VIVES
Posem a la teva disposició una comunitat en la qual trobaràs els recursos
que necessites.

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.

Una comunitat que:
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Posa en valor
la singularitat

territorial

Situa l’alumnat com a 
agent del canvi

Proposa un
pensament “GloCal”
(pensa globalment, 

actua localment)

Anima a la 
participació de

les famílies
Acompanya, 
assessora
i escolta

Incorpora una 
mirada inclusiva

Posa la tecnologia al 
servei de l’aprenentatge



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 d’adaptació 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.

5



El projecte Situacions aborda tots els sabers curriculars de Llengua 
Catalana i Literatura des d’una perspectiva competencial. Partint de 
contextos reals, un personatge presenta una situació inicial i guia l’alumnat 
en un procés d’aprenentatge actiu i significatiu. 

Al llarg de totes les situacions, l’alumnat rep diferents eines enriquides 
amb textos i recursos gràfics i audiovisuals. Un fil narratiu que desemboca 
en un projecte, associat a competències clau i específiques i vinculat als 
Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Un viatge inoblidable per apassionar-se 
per la llengua i la literatura!
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LES CLAUS DE

Aplica els principis del Disseny Universal d’Aprenentatge. 

Treballa la competència digital.

Desenvolupa competències clau i competències 
específiques.

Facilita l’aprenentatge interdisciplinari.

Fomenta la resolució col·laborativa de problemes reals. 

Inclou l’aprenentatge-servei en relació amb els Objectius 
de Desenvolupament Sostenible.

Ofereix una avaluació formativa i metacognitiva. 

VISUAL THINKING

FLIPPED CLASSROOM

APRENENTATGE
BASAT EN

PROJECTES

COMPETÈNCIES CLAU
I ESPECÍFIQUES
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COM S’APRÈN AMB ?

Aprenentatge autònom i significatiu dels sabers: es parteix 
de l’observació i l’anàlisi d’un repte concret i el fil conductor 
són les activitats amb les quals es desenvolupen les 
competències.

Aprenentatge actiu (Learning by doing): es fomenta el pensament 
crític i s’involucra l’alumnat amb l’ús de metodologies actives. 
Aprenentatge basat en projectes, flipped classroom, resolució de 
problemes, gamificacions i visual thinking.

Aprenentatge competencial: aprenentatge interdisciplinari i 
aplicació dels coneixements per connectar amb la vida fora del 
centre, a fi que l’alumnat participi activament  
en la vida econòmica, social i cultural.



Situació inicial 
d’aprenentatge

1
Un personatge-guia presenta la situació 
inicial, oferint un fil conductor narratiu al 
llarg de tota la unitat didàctica.

2 Comença
L’alumnat mobilitza els sabers previs 
en una primera etapa, realitzant 
inferències i suposicions inicials sobre 
el que treballarà després.
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SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA

Les situacions plantejades en Llengua Catalana i Literatura i Lengua 
Castellana y Literatura són diferents, per tal que l’alumnat s’aproximi 
a les dues llengües des de diverses propostes.
Ambdues segueixen una estructura paral·lela que permet treballar de 
manera coordinada les dues llengües.

PAS A PAS,
des de la situació 
d’aprenentatge

fins a l’avaluació 



3 Eines
Al llarg de cada unitat didàctica l’alumnat rep diferents eines, 
associades a competències específiques i relacionades amb la situació 
inicial, que necessitarà per desenvolupar el projecte final:

· Escoltar i dialogar  · Lèxic i semàntica 
· Llegir i escriure  · Gramàtica 
· Comunicació  · Literatura
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Totes les eines 
es vinculen als 

Objectius de 
Desenvolupament 

Sostenible.

Activitats digitals de 
consolidació dels 

sabers, amb traçabilitat 
per avaluar de manera 

contínua i personalitzada.



4 Projecte 
col·laboratiu final

El projecte col·laboratiu es va 
preparant progressivament amb 
cadascuna de les eines al llarg de la 
unitat. Això permet un aprenentatge 
significatiu que connecta tots els 
sabers i fomenta la implicació de 
l’alumnat.

Avalua el que has après5
Una avaluació competencial i metacognitiva, 
amb una rúbrica de competències i una diana 
per valorar el treball individual, la resolució de 
problemes, el treball en equip i el producte final.
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Conté insígnies 
per indicar el nivell 

aconseguit després del 
procés d’aprenentatge: 

novell, aprenent, 
avançat o expert.  
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MATERIAL PER
A L’ALUMNAT

Quadern d’aprenentatge
El quadern és l’eix vehicular 
de Situacions i es basa en una 
metodologia d’aprenentatge 
constructivista, on l’alumnat 
aprèn de manera autònoma 
mitjançant continguts 
significatius, reptes 
competencials i l’ús  
d’eines TIC.

Llibre de consulta
El llibre amb els sabers 
curriculars essencials 
i sense activitats 
complementa el quadern 
i serveix de suport per 
resoldre les diferents 
activitats d’aprenentatge, 
amb tota la teoria 
il·lustrada amb exemples.
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Guia didàctica
· Introducció i orientacions didàctiques.
· Temporització.
· Solucionari de les activitats.

Programació. Recursos curriculars 
· Programació i avaluació.
· Proposta curricular. 
· Avaluació competencial.

RECURSOS PER
AL PROFESSORAT

Amb totes totes les 
activitats interactives 

en format digital.

Avalua el teu alumnat per 
competències amb la nostra 

plataforma digital

by

Avaluació Vicens Vives

Material digital
· Accés a la nostra plataforma digital                      .
 · Online a través de la pàgina web d’edubook. 
 · Offline a través de:

Apps per a tauletes
iOS i Android.

Apps d’escriptori
Windows, Mac i Linux.

Integració d’                    amb 
les plataformes digitals:



Llibre de consulta
En paper amb tots els sabers 
curriculars.

Quadern d’activitats
Amb un breu resum i activitats model 
per entrenar el comentari de text.

Llibre digital
Amb els sabers curriculars, 
activitats digitals autocorrectives, 
activitats obertes, resums, 
esquemes i recursos audiovisuals.
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MATERIAL PER
A L’ALUMNAT

BATXILLERAT

Vincula la tradició 
literària en llengua 

catalana amb la realitat 
més propera a l’alumnat.
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Projecte DUAL
Llengua Catalana i Literatura
Una proposta innovadora, actualitzada i digital per desenvolupar 
l’aprenentatge autònom i col·laboratiu, fomentar la lectura i treballar 
els sabers curriculars de la llengua, la comprensió lectora i l’expressió 
oral i escrita.



Llibre digital
A més de tot el llibre, inclou el 
solucionari de totes les activitats, 
explicades i raonades amb exemples.

Solucionari
On es resolen totes les 
activitats del quadern.
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RECURSOS PER
AL PROFESSORAT

Videoguia didàctica
Realitzada pels autors i les autores
amb consells i propostes metodològiques per a cada unitat.



Fila Jove és una col·lecció 
que vol difondre les 
millors obres de teatre 
contemporànies escrites 
per a un públic jove.

Cada obra es presenta 
acompanyada de:
· Activitats digitals   
  amb àudios i vídeos.
· Guia didàctica.
· Proposta 
  d’escenificació
  de l’obra.

Amb aquest projecte, 
l’alumnat de Batxillerat
rep les eines necessàries
per superar amb èxit
les PAU.

Projecte
DUAL

Descobreix
més informació 
sobre el projecte 
DUAL aquí

Descobreix 
més informació 
sobre el projecte 
SITUACIONS aquí

SEGUEIX-NOSPer a més informació
visita el nostre web
www.vicensvives.com C1022328 429962 013576

1 6 6 6 9

Descobreix el nostre catàleg d’obres de 
literatura per a l’Educació Secundària.

Literatura Vicens VivesFila Jove Accedeix 
al catàleg 
complet


