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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



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

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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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.
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El projecte Situacions posa l’alumnat al centre del seu procés d’aprenentatge. 
Combinant el rigor dels coneixements històrics i geogràfics de Vicens Vives 
amb metodologies actives, és l’alumnat qui construeix el seu aprenentatge.

Aprofitant el potencial didàctic i l’atractiu de les històries i situacions,
aquest projecte parteix de contextos reals. Des d’un repte molt concret, 
l’alumnat arribarà fins al concepte general i abstracte mitjançant un 
aprenentatge inductiu.  

T’imagines fer que la Geografia i la Història 
resultin estimulants per al teu alumnat 
amb un aprenentatge autònom, actiu i 
aplicat a la vida real?
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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. 

LES CLAUS DE

VISUAL THINKING

FLIPPED CLASSROOM

APRENENTATGE
BASAT EN

PROJECTES

COMPETÈNCIES CLAU
I ESPECÍFIQUES
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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.
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PAS A PAS,
des de la situació 
d’aprenentatge

fins a l’avaluació 

Situació inicial 
d’aprenentatge

1
Per començar, s’exposa una situació real 
o fictícia en format vídeo, presentada 
de manera narrativa a 1r d’ESO per un 
personatge-guia, amb un repte final que 
convertirà l’alumnat en “expert” en el tema 
que s’estigui tractant a classe.

2 Coneixements previs
A continuació, es plantegen un 
seguit d’activitats dissenyades perquè 
puguis detectar quins coneixements i 
competències específiques té el teu 
alumnat a l’inici de la unitat. 
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Fases d’aprenentatge

Projecte col·laboratiu

Aquestes fases es componen d’activitats que 
condueixen a la resolució del repte o projecte 
final seguint un fil conductor. Cada fase té la 
seva puntuació i l’alumnat la podrà resoldre 
amb l’ajuda dels sabers del quadern i el 
material de consulta, on trobarà tots els 
sabers resumits.

Finalment, el teu alumnat realitza un projecte 
que reflecteix la situació inicial. De manera 
col·laborativa, ha d’elaborar un producte on 
demostri les seves competències en l’àrea en 
què és “expert”. Hi ha diverses propostes, des 
d’un disseny de Visual Thinking a un projecte 
d’aprenentatge-servei.

A 1r, les fases segueixen una 
narrativa explicada per un 
personatge de cada època 
històrica que dona sentit a 

totes les activitats enllaçant 
els sabers. 

A 3r, les fases són introduïdes per una 
newsletter amb dades impactants 
que fan èmfasi en els Objectius de 

Desenvolupament Sostenible.
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Conté una diana (1r) o una rúbrica (3r)
per indicar el nivell assolit en la 

construcció del projecte final. 

Avaluació competencial, metacognitiva i digital5
Per acabar, el quadern t’ofereix tots el recursos per a una avaluació continua 
formativa i integradora, distribuïts en tres parts:  

Una avaluació competencial d’anàlisi de fonts 
històriques i geogràfiques presentades en un 
context real diferent al de la situació inicial. El teu 
alumnat les pot resoldre només amb les fonts 
que et proposem. 

Una avaluació metacognitiva en la qual l’alumnat 
ha d’omplir una taula amb les competències 
desenvolupades i respondre preguntes com:  
“què t’ha motivat més?”, “com aplicaries el que 
has après?”. 

Una autoavaluació digital de contingut teòric i 
conceptual amb activitats autocorrectives, perquè 
puguis avaluar quins coneixements ha adquirit.

©
ED

ITO
R

IA
L V

IC
EN

S V
IV

ES

Total    punts

Si n'has aconseguit 297-330, ets

EXPERT

Si n'has aconseguit 231-296, ets

Avançat

Si n'has aconseguit 165-230, ets

Aprenent

Si n'has aconseguit menys de 165, ets

Novell

Suma a la taula els punts obtinguts.

Act. 1
(30 punts)

Act. 2
(10 punts)

Act. 3
(30 punts)

Act. 4
(30 punts)

Act. 5
(10 punts)

Act. 6
(10 punts)

Act. 7
(10 punts)

Act. 8
(30 punts)

Act. 9
(10 punts)

Act. 10
(10 punts)

Act. 11
(10 punts)

Act. 12
(30 punts)

Act. 13
(10 punts)

Act. 14
(10 punts)

Act. 15
(10 punts)

Act. 16
(10 punts)

Act. 17
(20 punts)

Act. 18
(10 punts)

Act. 19
(20 punts)

Act. 20
(10 punts)

Act. 21
(10 punts)

Projectes significatius i resolució 
col·laborativa de problemes que 

reforcen l’autonomia

Plantejo solucions i 
alternatives enfront

de les dificultats

1

2

3

4

Soc proactiu,
participo
i proposo

idees

Estructuro
la informació
i la presento

ordenadament

Utilitzo la informació
del tema per elaborar

l'itinerari

Elaboro un mapa
interactiu per
geolocalitzar
obres d'art

Il∙lustro i acompanyo
l'itinerari amb un

podcast, altres continguts
interactius i imatges rellevants

Respecto, escolto 
i accepto propostes 

de millora

Treballo i em
comprometo
amb l'equip

Projecte:
Un itinerari artístic

Treball
col·laboratiu
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Amb vídeos 
introductoris i 
motivadors del 

professor i edutuber 
José Antonio Lucero
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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 sabers
significatius, reptes
competencials i l’ús d’eines TIC.

Llibre de consulta
El llibre amb sabers curriculars 
essencials i sense activitats 
complementa el quadern i serveix 
de suport per resoldre les diferents 
fases d’aprenentatge.

Amb el llibre de consulta, l’alumnat 
se situa directament en el context
acadèmic històric i geogràfic. 
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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

Avalua al teu alumnat per 
competències amb la nostra 

plataforma digital

by

Integració d’                    amb 
les plataformes digitals:

Amb totes les 
activitats interactives 

en format digital.

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.

Avaluació Vicens Vives



Projecte DUAL
Història del món contemporani
Ofereix una proposta innovadora, actualitzada i digital per desenvolupar 
l’aprenentatge autònom i col·laboratiu i aprendre a treballar amb fonts
i documents històrics. 

Projecte digital a la nostra
plataforma digital
Cada unitat comença amb una 
qüestió clau i segueix una seqüència 
didàctica en diverses fases: 

1· Comencem
Planteja una situació real 
d’aprenentatge presentada en vídeo, 
a partir de la qual l’alumnat connecta 
amb la seva realitat propera des d’un 
enfoc de “passat-present”, vinculant 
fenòmens del passat amb fenòmens 
de l’actualitat.  

2· Desenvolupem
Inclou sabers presentats de manera significativa amb un gran nombre de documents 
visuals (infografies, mapes, gràfics…) per treballar la contrastació de fonts. Conté 
reptes de futur vinculats als Objectius de Desenvolupament Sostenible i referències, 
en totes les unitats, al paper de les dones al llarg de la història.    

3· Apliquem
Seguint els models de les PAU, ofereix pautes i activitats per aprendre a treballar 
amb documents: analitzar gràfics, llegir textos, mapes o infografies, comentar 
documents cinematogràfics… 

4· Sintetitzem
Presenta una síntesi visual i textual del tema treballat que facilita l’adquisició
de sabers.
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BATXILLERAT



DUAL
Seguint la mateixa seqüència didàctica, es treballen tots els sabers mitjançant: 

· Activitats de comprensió i anàlisi autocorrectives i obertes.  

· Activitats competencials, on l’alumnat posa a prova els coneixements previs, 
  explora continguts a partir d’un vídeo i prepara un debat a classe.    
· Activitats individuals, en parella i en equip al “Laboratori d’història”, un espai per   
  desenvolupar competències específiques a partir de personatges i testimonis.  

· Projectes col·laboratius sobre l’impacte del passat en el present a partir dels 
  Objectius de Desenvolupament Sostenible, mass media, espais de memòria 
  històrica… per aprendre a investigar, col·laborar i comunicar.

Llibre de consulta
On es desenvolupen els sabers 
seguint totes les fases del projecte. 

Quadern d’activitats
Comprèn una selecció d’activitats 
per treballar competències 
clau i específiques, com el 
pensament crític, els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible o la 
interpretació de les fonts.
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SEGUEIX-NOSPer a més informació
visita el nostre web
www.vicensvives.com

Descobreix també Comunitat 
en Xarxa: la proposta per a 
l’Educació Secundària que 
desenvolupa en l’alumnat les 
capacitats imprescindibles per a 
la construcció del coneixement, 
amb una gran quantitat i 
diversitat de recursos.

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

Descobreix més 
sobre el projecte 
SITUACIONS aquí

Descobreix més 
sobre el projecte 
DUAL aquí

Descobreix més
sobre el projecte
COMUNITAT
EN XARXA aquí

Projecte
DUAL

COMUNITAT EN XARXA

C1022368 429962 013613

1 6 6 7 3


