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TENS UNA GRAN MISSIÓ
ELPERQUÈ
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UN PROJECTE QUE TRANSFORMA
L’EXPERIÈNCIA D’APRENDRE
EN UNA AVENTURA INOBLIDABLE

Fa molt, molt de temps, el malvat Oblit va voler apoderar-se del coneixement, guardat
a la Biblioteca del Llegat. Per això, la va atacar i la va trencar en sis parts.
Ara, els teus alumnes i tu heu sigut triats per a participar-ne en la reconstrucció
i posar el Llegat de tota la Humanitat, de nou, a resguard de l’Oblit.
En cada curs de Primària haureu de recompondre una secció de la Biblioteca fins
que, finalment, en 6é aconseguiu derrotar l’Oblit per sempre i us convertiu en els nous
guardians del Llegat.

DERROTEU
L’OBLIT

SALVEU EL
CONEIXEMENT

El cofre serveix per a
guardar les recompenses
que donen els alumnes
per a aconseguir un benefici
comú per a tota la classe.

MANTENIU VIU
EL LLEGAT

L’Oracle
guia els alumnes
en els diferents
reptes i tasques.
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CURS

UNA AVENTURA EN
QUÈ CADA CURS
PLANTEJA UNA GRAN
MISSIÓ. ELS ALUMNES
ES CONVERTIRAN EN
PROTAGONISTES PER
A ENFRONTAR-SE ALS
ALIATS DE L’OBLIT.

PROTAGONISTES

Donyets

1r

2n

Mags

6é

6

Guardians
del Llegat

Monedes

Bandits

Ambrosies

Ciclops

Colonitzadors

5é

Gemmes

Estreles

Bruixots

Titans

RECOMPENSES

Trols

Exploradors

3r

4t

ANTAGONISTES

Crèdits
espacials

Sabotejadors

L’Oblit

Microxips
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EN NOMÉS UN ANY
MÉS DE
300 CENTRES
2 000 DOCENTS
15 000 ALUMNES
JA SÓN USUARIS DE LA LLEGENDA DEL LLEGAT

UN PROJECTE EDUCATIU
QUE ET DONARÀ MOLT DE JOC

MOTIVACIÓ

APRENENTATGE COMPETENCIAL

METODOLOGIES ACTIVES

La gamificació es converteix en una
potent eina de motivació tant per als teus
alumnes com per a tu perquè...

L’enfocament del projecte se centra en
l’adquisició de les competències clau,
abordant-les des dels tres aspectes que
les defineixen:

Trobaràs una gran varietat de propostes per
a abordar els diferents sabers des de les
metodologies actives.

Us converteix en protagonistes d’una
aventura memorable.
Transforma el procés d’ensenyamentaprenentatge en una experiència
integradora i dinamitzadora
de la vida a l’aula.

El saber
Continguts i conceptes
fonamentals.
El saber fer
Eines, procediments, processos
i aplicacions dels continguts
teòrics.
El saber ser
Aprenentatge i descobriment de
diferents qualitats i talents d’un
mateix i també de la resta de
companys i companyes.
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Gamificació
Projectes
Aprenentatge cooperatiu

AVENTURA DIGITAL
Una proposta digital que exigirà a
cada protagonista del joc recarregarse d’energia i coneixement per a lluitar
contra l’Oblit.
Tots els recursos en línia i fora de línia.
Personalització i aprenentatge
adaptatiu.

Rutines i destreses de pensament

5 000
Més de 4cies
llicèn s
activade

Intel·ligències múltiples

Més de
2 500 000s
pregunte n un
se
resposte estre
sol trim
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QUADERNS

MATERIAL PER
A L’ALUMNE

F 3 quaderns (trimestres) per a Matemàtiques, Valencià: Llengua i Literatura i Lengua Castellana y Literatura.
F Un únic quadern per a Ciències de la Naturalesa i Ciències Socials.

TOTS ELS
CURSOS JA
DISPONIBLES

LLIBRES DE
L’ALUMNE

F 3 volums (trimestres) per a Matemàtiques, Valencià: Llengua i Literatura
i Lengua Castellana y Literatura.

LLIBRE DIGITAL
Conté la versió Llegat i la versió Aventura per a estudiar
i repassar els continguts de cada curs de forma interactiva.

ptes
Viu els reions
i miss n
també e
digital

F Un únic volum per a Ciències de la Naturalesa i Ciències Socials.

ions
Amb seccnen
que do joc
molt de

F Per a repassar els continguts del curs
anterior amb l’Escàner de l’oblit.

I EN 6é…
F Per a submergir-vos en
l’aventura de salvar de
l’Oblit el Llegat.
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F Per a treballar per projectes
l’inici de cada trimestre en
L’hora de tots.

PREPAREU-VOS PER A DERROTAR
L’OBLIT PER SEMPRE AMB UN
DIVERTIT BREAK OUT I DEMOSTREU
QUE EL LLEGAT ESTÀ FORA
DE PERILL EN
L’ESCAPE ROOM FINAL.
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RECURSOS WEB

MATERIAL PER
AL DOCENT

En la web de recursos d’Edelvives per al professorat podràs trobar:
F Programacions didàctiques
F Propostes de metodologies actives
F Fitxes de reforç, ampliació i avaluació
F Recursos per a la gamificació
F Documents didàctics
F Plantilles, murals, àudios…

www.edelvives.com/es/recursos/primaria

PROPOSTES DIDÀCTIQUES
F Suggeriments metodològics, solucionaris, activitats complementàries, etc.
F Propostes de gamificació, aprenentatge cooperatiu, intel·ligències
múltiples, rutines i destreses de pensament…
F Inclou la llicència per a la versió digital.

VERSIÓ DIGITAL

MATERIAL D’AULA

Murals s
e
per a tot s
les àree
12

Rutines ide
s
destrese ent
pensam

Accedeix a:
•V
 ídeos i tutorials per a posar
en pràctica la gamificació.
• Formació en línia.

Segueix el hashtag
#LaLeyendadelLegado en
@EdelvivesPro

www.edelvives.com/es/asesoria
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LENGUA CASTELLANA
Y LITERATURA

COMPRENSIÓN
LECTORA
F La lectura de textos cuidadosamente seleccionados
dará pie a trabajar la comprensión lectora abarcando sus
diferentes dimensiones: localizar información, relacionarla
y realizar valoraciones o reflexiones. Se destaca, además,
en cada unidad una habilidad lectora concreta.

LENGUA
F En el bloque de lengua siempre se tienen como referencia
los textos, que unas veces anticipan y otras sistematizan los
contenidos lingüísticos estudiados en la unidad.

LITERATURA
F También la literatura tiene como objetivo el disfrute de la lectura
de textos representativos de los diferentes géneros literarios.
Su enfoque es eminentemente práctico, buscando siempre el
placer de leer y el refuerzo de la comprensión lectora.

LECTOESCRITURA
F Se dedica el primer trimestre de 1.º a plantear y reforzar el proceso
lectoescritor para, después, ir incorporando el trabajo con otras
destrezas y competencias lingüísticas.

EXPRESIÓN ESCRITA
F A partir del análisis de un texto, se ofrecen las pautas necesarias
para elaborar otro de similares características, de manera que se
realice un recorrido variado por las diferentes tipologías textuales.

COMUNICACIÓN ORAL
F Las destrezas orales se trabajan a partir de audios e imágenes
que invitan a expresarse y a practicar la tipología textual
seleccionada en cada unidad.
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CONSULTA LA SECUENCIACIÓN
DE CONTENIDOS DE 1.º A 6.º
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VALENCIÀ:
LLENGUA I LITERATURA

LECTURA I COMPRENSIÓ
LECTORA
F La lectura de textos acuradament seleccionats donarà peu a
treballar la comprensió lectora abastant-ne les diferents dimensions:
localitzar informació, relacionar-la i fer valoracions o reflexions. Cal
destacar, a més, que a partir de 3r en cada unitat es treballa una
habilitat lectora concreta.

VOCABULARI, GRAMÀTICA
I ORTOGRAFIA
F Els tres apartats lingüístics es treballen amb un enfocament
comunicatiu: es parteix de textos breus que permetran endinsar-se
en els continguts lingüístics d’una manera més intuïtiva.

LITERATURA
F També la literatura té com a objectiu el gaudi de la lectura de textos
representatius dels diferents gèneres literaris. El seu enfocament
és eminentment pràctic, buscant sempre el plaer de llegir i el reforç
de la comprensió lectora.

LECTOESCRIPTURA
F Es tracta d’una secció molt important en el llibre de 1r. L’objectiu
és plantejar i reforçar el procés lectoescriptor per a, després,
incorporar progressivament altres destreses i competències
lingüístiques.

EXPRESSIÓ ESCRITA
F Es parteix de l’anàlisi d’un text model i s’elabora un text propi
amb característiques semblants seguint les etapes de l’escriptura:
planificació, redacció i revisió. I tot, fent un recorregut variat per les
diverses tipologies textuals.

COMUNICACIÓ ORAL
F La comprensió i l’expressió orals es treballen a partir d’àudios
i imatges que conviden a expressar-se i a practicar la tipologia
textual seleccionada en cada unitat.
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CONSULTA LA SEQÜENCIACIÓ DE
CONTINGUTS DE 1r A 6é
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MATEMÀTIQUES

CAP PROBLEMA!
F Planteja el desenvolupament d’estratègies
per a resoldre diversos problemes.

MANS A LES MATES
F Proposa la construcció de material manipulatiu que facilita la comprensió
de continguts de la unitat.

CONTINGUTS
F Els continguts es presenten
visualment, organitzats en dobles
pàgines, amb una part teòrica
i una pràctica.

Els teus
alumnes
seran
makers!

MATES EN ACCIÓ
F Es treballa la iniciació a la investigació a través de la cerca d’informació.

F Les activitats són de tipologia
variada per a treballar oralment,
càlcul mental, lògica, etc.

CONSULTA LA SEQÜENCIACIÓ DE
CONTINGUTS DE 1r A 6é
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CIÈNCIES DE
LA NATURALESA

SABER FER
F Es treballen les tècniques, els procediments
i els experiments pas a pas.

Activitatess
pràctiqu

SABER SER
F Es plantegen reflexions individuals o col·lectives vinculades
als valors i la intel·ligència emocional.

SABER
F Els continguts es presenten
visualment, organitzats en dobles
pàgines, amb una part teòrica i
una pràctica.

CIÈNCIA EN ACCIÓ
F Es presenta un interrogant per a resoldre seguint les
fases del mètode científic, alhora que s’estudia la vida
d’algun científic.

F Les activitats són de tipologia
variada per a treballar oralment,
repassar, ampliar, investigar...

LA SEQÜENCIACIÓ DE
CONTINGUTS DE 1r A 6é
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CIÈNCIES
SOCIALS

SABER FER
F Cada unitat té una secció que treballa procediments,
processos i aplicacions relacionats amb l’assignatura.

SABER SER
F Cada unitat té una secció per a descobrir i treballar, de forma
individual i col·lectiva, valors, actituds, qualitats i talents.

ANNEXOS
SABER

F S’hi inclouen annexos específics, com ara resums visuals de continguts o mapes.

F Els continguts es presenten
visualment, organitzats en
dobles pàgines, amb una part
teòrica i una pràctica.

F Les activitats són de tipologia
diversa per a treballar oralment,
repassar, ampliar, investigar…

LA SEQÜENCIACIÓ DE
CONTINGUTS DE 1r A 6é

22

23

CONTINGUTS DIGITALS

DIGITAL

PROFESSOR

ALUMNE

Unitats didàctiques del llibre de l’alumne

x

x

Totes les activitats interactives de cada unitat

x

x

PER AL DOCENT

Test d’autoavaluació interactiva de cada unitat

x

x

Segueix el progrés dels teus alumnes.

Recursos multimèdia: àudios, vídeos, animacions...

x

x

Cercador per paraules clau

x

x

Mòdul d’estudi de conceptes clau flashcard

x

x

Missions: recuperar coneixement mitjançant joc de preguntes

x

x

Fer marques, subratllats, anotacions...

x

x

Ampliar continguts del llibre i compartir-los amb els teus alumnes

x

Reforç
positiu

MULTIPLATAFORMA: WINDOWS, IOS, LINUX, CHROME

PERSONALITZACIÓ

TOTS ELS
RECURSOS EN
LÍNIA I FORA
DE LÍNIA

Accés a les ampliacions realitzades pel docent

x

Accés a les seues qualificacions

x

Personalitzar el procés d’ensenyament-aprenentatge dels teus
alumnes

La versióbina
m
digital cotinguts
els con es de
amb ein ació
gamific

x
x

Enviar activitats al docent
Seguiment del treball de cada alumne

x

Eina per a fer mapes mentals

x

x
x

Creació d’avatars
RECURSOS DIDÀCTICS

PER A L’ALUMNE

x

Propostes d’innovació educativa

x

Solucionaris de totes les activitats

x

AVALUACIONS

Les missions estan relacionades
amb el contingut del curs.

Creació
d’avatars

de
En el mora
Aventu
s’aprén
jugant

Propostes didàctiques

Preparar proves amb el generador d’avaluació

x

Activitats d’avaluació

x

Avaluació per rúbriques

x

Reforç positiu als alumnes personalitzable pel docent

x

ORGANITZACIÓ DE L’AULA
Establir i gestionar grups

x

Enviar treballs personalitzats

x

Gestió d’avaluacions

x

Seguiment dels alumnes

x

Anàlisi comparativa de les avaluacions

x

INTEGRACIÓ AMB GOOGLE
Cal entrenar per
a superar les
batalles contra
els aliats
de l’Oblit.
Llegat: conté llibre de l’alumne, activitats interactives,
multimèdia, avaluacions...
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Aventura: consta d’un joc de preguntes interactives per
a afavorir l’aprenentatge adaptatiu. Permet el registre de
les recompenses i els èxits vinculats a la gamificació.

Integració de les pàgines del llibre amb el mur
del Google Classroom

x

x

Integració amb G-Suite en diverses seccions (guardar arxius
de generador d’avaluacions, adjunts en notes, Excel de
qualificacions...)

x

x

Accés directe a aplicacions G-Suite: Hangouts, Calendar, Maps,
Youtube, Google Sites, Groups

x

x

Youtube: afegir i compartir vídeos

x

Afegir anotacions amb enllaços a Google Maps o Google Sites

x

Funcionalitat destacada.
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MODE LLEGAT
Descobreix què t’ofereix el mode LLEGAT

Generador de mapes mentals
amb imatges, vídeos, enllaços…

Accedeix a les activitats
interactives i d’autoavaluació,
ordenades per unitats.

Només
versió
r
professo

Personalitza les preguntes de cada
unitat per a generar la teua pròpia
avaluació. Contenen solucionari,
estàndards d’aprenentatge avaluables
i rúbrica d’avaluació.

nt
Toatalmezable
it
personal

Només
versió
r
professo

Recursos multimèdia, ordenats
per unitat i tipologia.

Coneix eel ls
progrés d nes
teus alumt
en to
moment

Accés a les principals aplicacions
de G Suite: Drive, Calendar, Maps,
Sites o Groups.

Generador de rúbriques d’avaluació
relacionades amb els estàndards
d’aprenentatge avaluables i amb els
instruments d’avaluació.

F Accés a les diferents seccions del llibre digitalitzat, als continguts, a les
activitats interactives, àudios i multimèdia associats.

Escriu, pren notes,
recopila informació en el Quadern.

F Possibilitat de personalitzar el llibre mitjançant les eines de subratllat,
notes, etc.
26
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PER AL DOCENT

MODE AVENTURA

E
GESTIÓ DA
L’AULA IDA
M
LA TEUA

PER A L’ALUMNE
UE
EL JOC Q MA
S
ENTUSIAM
NES
U
L
ELS A
UNA EINAARÀ
IV
QUE MOTEUS
ELS T OM
C
ALUMNES S VIST
MAI HAVIE

F Com a docent, podràs crear el teu propi
clan (classe) on els alumnes s’hauran
convertit en protagonistes de l’aventura.

TARS
AMB AVALITZATS
PERSONA

F Els alumnes, després de configurar el seu
avatar, hauran de recórrer el camí que
els conduirà a l’èxit final de la seua missió.

ELS TEUSS
ALUMNE N
APRENE N
I OBTENE SES
N
RECOMPE
F Cada vegada que s’enfronten
amb èxit al malvat i
demostren haver adquirit els
sabers, obtindran una nova
recompensa.
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’T
CARREGAIA
D’ENERG

F Al llarg del joc, hauran de carregar-se d’energia
abans d’enfrontar-se als aliats de l’Oblit.

75 %
D’ENCERTS
EN «PROGRÉS» VEURÀS ELS CONCEPTES
MÉS DIFÍCILS PER ALS TEUS ALUMNES
F Disposaràs d’una eina per a consultar l’evolució de
cada membre del clan, juntament amb la relació
de dificultats que cadascú ha tingut en els diferents
continguts de cada desafiament.

F A més, podràs controlar i gestionar
les recompenses que va acumulant
cada membre del clan.

AMB S
NSE
RECOMPETA LA
PER A TO SE!
CLAS

F Per a afavorir una experiència
d’aprenentatge cooperatiu, podràs crear
un cofre en què els membres del clan
donaran recompenses per a obtenir un premi
col·lectiu.

F Repassen continguts de manera amena i divertida, alhora que
recuperen els pergamins on es guarda l’essència del Llegat.
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Balança numèrica*

CONSULTA EL
TEU ASSESSOR
COMERCIAL

RECURSOS STEM

Balança
20 peces
Fitxes d’activitats

Abacus Multibase*

90 cubs
12 fitxes d’activitats
Àbac
Guia didàctica

Set de fraccions

60 peces
Guia didàctica

Una completa oferta de material manipulatiu
per a la teua aula.

Cubs*

1 000 cubs d’1 cm3
10 colors

Geoplans

6 unitats
120 gomes
24 fitxes d’activitats
Activity Base 10*

121 peces
39 fitxes d’activitats
Guia didàctica

Activity Mecaniko

191 peces
8 targetes

Activity Timer
Reglets Activity*

1 rellotge
24 fitxes d’activitats

250 peces
16 fitxes d’activitats
Guia didàctica

Activity Logical Blocks

60 blocs lògics
16 fitxes d’activitats
Guia didàctica

Cubs Activity*

100 cubs de plàstic
20 fitxes d’activitats
Guia didàctica

Set d’euros

28 bitllets
80 monedes
* Material vinculat al mètode Singapur
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MÈTODE
SINGAPUR

F Guia d’explotació didàctica del
material manipulatiu segons el
mètode Singapur.

al
Un manuable
indispenslotació
p
per a l’exel material
d
didàcticanipulatiu
ma

ALTRES MATERIALS
PER A TREBALLAR
EN PRIMÀRIA
F Propostes de treball relacionades
amb les unitats dels llibres de
Matemàtiques per a 1r i 2n.

F Què és el Mètode
Singapur?

F Descripció dels materials
manipulatius que li donen
suport.
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TRACTAMENT INTEGRAT
DE LLENGÜES (TIL)
Un projecte innovador, per a treballar de manera
integrada el valencià i el castellà.

MATERIAL DEL DOCENT
F Una guia amb l’explotació didàctica del material i una gran
varietat de recursos:
• Codis QR amb enllaços a pàgines d’interés.
• Suggeriments metodològics.

MATERIAL DE L’ALUMNE
F 3 volums, un per a cada trimestre. Amb activitats
amenes i molt diverses per a treballar els
continguts de valencià i castellà.

• Activitats de reforç i ampliació.
F Un portafolis de llengües, perquè l’alumne siga
conscient de la seua evolució en cada llengua i en
cada destresa comunicativa.

• Microactivitats en anglés, perquè els alumnes puguen
vincular, de manera divertida, continguts en valencià,
castellà i anglés.

EP Trimestre

3

ostes
Amb propball
de tre ües
interllengegrar
per a intlés
l’ang

Tractament Integrat de Llengües | Tratamiento Integrado de Lenguas

2

I A MÉS...
F Versió digital per a l’alumne i per al docent:
amb activitats interactives, mòdul multimèdia,
generador d’avaluacions, organitzador de mapes
mentals… i molt més.

Comunitat Valenciana · EP

Comunitat Valenciana · EP · Trimestre 3

tat Vale
Comuni

Comuni

ncia
tat Vale

na · EP

estre 3
EP · Trim
nciana ·

Tractam

ent Inte

grat de

Llengüe

ami
s | Trat

ento Inte

grado de

Lenguas

en t
Tractam de Llengües
t
Integra
nto
Tratamie o de Lenguas
Integrad
Tractament
Integrat de Llengües
Tratamiento
Integrado de Lenguas

F Recursos web en valencià i en castellà:
programacions, avaluacions amb rúbriques, fitxes
de reforç i d’ampliació, paletes d’intel·ligències
múltiples, explicacions dels continguts per als alumnes,
documents didàctics, audicions i solucionaris.

le
Disponib i 3r
en 1r, 2n ària
de Prim

F Un material que segueix el Marc Europeu Comú de Referència
per a les llengües del Consell d’Europa.
F Treballa de manera integrada els continguts de valencià i castellà,
paral·lelament i amb una gran diversitat d’activitats.
F Presenta un enfocament eminentment comunicatiu i pràctic.
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QUADERNS
D’ORTOGRAFIA

QUADERNS DE COMUNICACIÓ
ORAL I ESCRITA

Quaderns en què es treballen les normes
ortogràfiques d’una manera pràctica i divertida.

Aquesta línia de quaderns potencia les habilitats
comunicatives tant des del punt vista oral com escrit.

F Les unitats comencen amb il·lustracions i
preguntes de metacognició, perquè els alumnes
sàpien, abans de treballar, què aprendran, quina
utilitat tindran els nous coneixements adquirits
i en quins aspectes han de posar especial èmfasi.
F L’alumne participa activament en el procés
d’aprenentatge, ja que ha d’aplicar les normes a
partir de l’observació de paraules i textos.
F Normes ortogràfiques i treball de grafies seguint
uns passos:
1r Treball d’observació i interiorització de la
norma.
2n Aplicació de la teoria en activitats motivadores.

CODIS QR AMB
ÀUDIOS PER ALS
DICTATS
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F Les unitats comencen amb una escena i preguntes
de metacognició, perquè els alumnes siguen
conscients, abans de treballar, de què aprendran i de
quina utilitat tindran els nous coneixements adquirits.
F Es persegueix que els alumnes sàpien desenvoluparse en situacions comunicatives de caràcter quotidià.
F S’inclouen rúbriques per a avaluar amb detall
les activitats d’expressió oral i escrita.
F Moltes de les seccions tenen un quadre amb trucs
pràctics que han de completar els alumnes a partir
del que han aprés.
F Cada quadern es tanca amb un Taller, que planteja
un projecte divertit i motivador per a desenvolupar
en equip i posar en pràctica tot el que s’ha aprés.

AUDICIONS AMB
CODIS QR
I ENLLAÇOS, PER A
TRIAR COM ES VOLEN
ESCOLTAR
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DESAFIAMENTS
MATEMÀTICS

MIRA COM MIRES

Els desafiaments s’han dissenyat com a provocació intel·lectual
per a fer pensar, i permeten reflexionar abans de fer.
Pensar no és un objectiu, sinó un procediment.

Aquests quaderns:
F Desenvolupen la metacognició.
F Han de ser completats pels alumnes, que deuen
conéixer els continguts abans d’enfrontar-se al
desafiament. No obstant això l’adult pot guiar-los,
per la qual cosa és imprescindible que haja resolt
els desafiaments prèviament.
F Es treballen durant tot l’any acadèmic.

Projectes transversals en què l’alumne és protagonista dels seus
progressos i aplica els nous coneixements per a resoldre problemes.

MATERIAL
DE L’ALUMNE

Propost

Primària
2

a didàc

tica

Projecte

Carpetes de l’alumne formades per:

Robots

MIRA
COM
MIRES

F Quadern articulat en quatre fases
(motivació, recollida d’informació,
desenvolupament de tallers i
avaluació).

Proposta didàctica

PER
PROJE
CTES

Primària 1

Projecte

Superherois
MIRA
COM
MIRES

F Llibre informatiu, que proporciona
a l’alumne tot el que necessita
per a completar el quadern.

PER
PROJECTES

DISPONIBLE EN
1r I 2n
DE PRIMÀRIA

Projectes per a 1r de Primària:
F Superherois
Aigua
Projecte

MIRA
COM
MIRES

F Paisatges

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Projectes per a 2n de Primària:

2

F Rellotges

PRIMÀRI

A

F Xocolate

La càpsula
del temps
MIRA
COM
MIRES

at Valencia
na

MIRA
COM
MIRES

Creadors
de paisatges

F Aigua

PER
PROJECTES

1

PRIMÀRIA

F Robots

1
PRIMÀRIA

Comunit

AUTORIA A
CÀRREC DE JOSÉ
ANTONIO
FERNÁNDEZ BRAVO

MIRA
COM
MIRES

El llibre
de l’aig
ua
PER
PROJE
CTES

PER
PROJECTES

MATERIAL
DEL DOCENT
F Articles i orientacions generals
sobre l’aprenentatge cooperatiu,
competències clau, intel·ligències
múltiples, programacions,
orientacions metodològiques…

«Cal ensenyar des del cervell de qui
aprén per a aconseguir que nous
horitzons s’òbriguen, que es presenten
tasques noves, que nivells nous de
coneixement i intuïció es concreten.»
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Amb unaa
complet
oferta
digital

F Versió digital amb galeria
multimèdia, mòdul per a crear
mapes mentals, eines per a la
gestió de grups i documents
didàctics.
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SOMIA MÚSICA

ció
La innovaarriba
educativaúsica
a la m

MATERIAL
DE L’ALUMNE
F Cada llibre inclou 6 unitats didàctiques,
dues per a cada trimestre.
F 3 tallers trimestrals per a treballar les TIC
aplicades a la música, l’aprenentatge
cooperatiu i l’Aprenentatge Basat en
Problemes (PBL).
F Versió digital.

PROPOSTES
DIDÀCTIQUES
or de
Amb edits per a
partiture scoltar
crear i e ica.
mús

F Inclou memòria USB.
F Versió digital.

ts més
Amb mol n el web:
e
recursosal extra de
materi mpliació,
reforç i aacions,
avalu nts
docume s...
didàctic
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MATERIALS DE REFORÇ
DE LA LECTURA

ANTOLOGIA 1r

Bon profit conté textos adequats per als xiquets i les xiquetes
d’Educació Primària que comencen a llegir. Un menú d’allò
més variat i complet!

ANTOLOGIA 3r

ANTOLOGIA 5é

ANTOLOGIA 6é

Dos amics, Carles i Xavi, decideixen anar a la biblioteca
a fer els deures. Quan Carles comença a llegir les
primeres paraules d’un dels llibres... es traslladen a
l’època i el lloc de què parla la lectura! Comença així un
fascinant Viatge per les terres misterioses, a través
d’un recull de textos molt variats i amb activitats molt
divertides.

S’acosta el final de l’estiu, i Neus i Albert aprofiten les últimes
oportunitats de banyar-se a la piscina. Llavors, un remolí els
engull inesperadament; quan obrin els ulls s’adonen que es
troben en un lloc diferent, en un altre país. És així com els
protagonistes comencen una sèrie de viatges que els permetran
conéixer altres cultures i descobrir un Món de llegendes.

ANTOLOGIA 2n

En Un bosc d’històries trobaràs una gran varietat
de contes, poesies, endevinalles... alhora que descobreixes
els secrets de la naturalesa.

ANTOLOGIA 4t
2

Terra
de

llegendes

ala
L’esc
de la donz
Alícia Casanova Belda
Il·lustracions: Marta Chaves

TÍTOLS DE LA COL·LECCIÓ:
L’escala de la donzella

EL DRAC DEL PATRIARCA
L’ESCALA DE LA DONZELLA

Terra
de

Comunitat Valenciana

Comunitat Valenciana

llegendes

EDELVIVES

1

Això era fa molts, mooolts anys, quan a Moixent hi havia una
princesa àrab a qui li encisava llegir i escoltar històries. Un bon
dia, va decidir visitar el Palau de les fades, que estava amagat a la
roca de la muntanya. Però a vegades, la màgia pot resultar un poc
perillosa i cal anar amb molt de compte a l’hora d’usar-la!

EDELVIVES

TERRA DE LLEGENDES

Alícia Casanova Belda | Marta Chaves

Terra de llegendes és una col·lecció pensada per a primers
lectors, amb narracions breus il·lustrades. Cada títol correspon
a una llegenda de la nostra tradició, protagonitzada per
personatges fantàstics: dracs, bruixes, gegants...

TÍTOLS DE LA COL·LECCIÓ:

Nova col·lecció amb narracions
breus il·lustrades.

El drac del Patriarca

EL DRAC DEL PATRIARCA
L’ESCALA DE LA DONZELLA

Alícia Casanova Belda | David González

Terra de llegendes és una col·lecció pensada per a primers
lectors, amb narracions breus il·lustrades. Cada títol correspon
a una llegenda de la nostra tradició, protagonitzada per
personatges fantàstics: dracs, bruixes, gegants...
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Comunitat Valenciana

Al final de cada llibre trobaràs
informació sobre la llegenda
i un codi QR per a descarregar
els àudios i un vídeo.

Comunitat Valenciana

En el Burjassot del futur, la mestra de Roc, Cassiopea, Ulisses i
Ariadna els encarrega investigar la relació entre les constel·lacions
del cel i les llegendes dels herois grecs. Aquest és el punt de partida
d’Aventures del zodíac, una selecció molt acurada de textos que
encisarà els alumnes.

EDELVIVES

Voro, Carmeta, Bubakar i la gossa Laika preparen
un viatge per l’Univers per a visitar els planetes, les
estreles, els satèl·lits... Amb Aventures espacials els
alumnes faran un recorregut interestel·lar pels textos
més divertits i variats!

EDELVIVES

Cada títol correspon a una llegenda
d’un indret de la Comunitat
Valenciana.
Això era fa molts, mooolts anys, quan a València hi havia un drac
molt roín que es menjava tot allò que trobava. Tenia tota la població
tan espantada que el rei decidí cridar els cavallers més valents
del regne per a fer-lo fora de la ciutat. Però la força no sempre és
suficient per a véncer i cal usar també la imaginació...

ella

Contacontes: Llorenç Giménez

Il·lustracions: David

González

Contacontes: Llorenç Giménez

EDELVIVES
Comunitat Valenciana
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UNEIX-TE A LA COMUNITAT
TA-TUM

40 000
USUARIS

350

1600
AULES

ESCOLES

LA PLATAFORMA GAMIFICADA
ON LA LITERATURA COBRA VIDA
LLIBRES QUE BATEGUEN
descobreix
la nostra
biblioteca

Converteix els teus alumnes
en uns detectius lectors!

RECORDA

SILE

SERVEI INTEGRAL
DE LECTURA
EDELVIVES

selecciona
els teus títols

recrea
un món
de detectius

resol
casos
misteriosos

dinamitza
la lectura en
la teua aula

entra en www.ta-tum.com

Comença l’aventura!

Un espai amb múltiples recursos per a convertir el teu centre i la teua aula
en un autèntic univers lector. Hi trobaràs:
• Un configurador del pla de lectura.
• Models per a elaborar el pla lector.

• Guies i propostes d’activitats.
• Documentació legal sobre
el foment de la lectura.

sile.edelvives.es

REVOLUCIONA LA
TEUA AULA AMB
Més informació en… www.nextrobotica.edelvives.com

3, 4 i 5 anys INFANTIL

1r i 2n PRIMÀRIA

JUGA I REPASSA AMB

PROGRAMA AMB

NEXT 1.0

NEXT 2.0

Programació direccional: gravació directa
sobre robot de sòl.

Programació direccional i funcional: utilització d’aplicació Next
2.0 que emet les ordres al robot per bluetooth.

3r a 6é PRIMÀRIA
APRÉN A PROGRAMAR AMB

SCRATCH
Creació d’històries, jocs,
animacions, activitats
interactives...

1r a 4t D’ESO

CONSTRUEIX AMB

FES UN PAS MÉS AMB

LEGO EDUCATION
WEDO 2.0

LEGO MINDSTORM
EDUCATION EV3

Construcció de robots
i programació amb programari
LEGO WeDo 2.0.

Construcció i programació
de robots amb programari LEGO
MINDSTORMS Education EV3.

Asesoría pedagógica

b un
Et donem suport am
ió específic
ac
rm
fo
programa de
ofessorat
de robòtica per al pr
del teu centre.

Segueix el hashtag
#RoboticaEdelvives
en @EdelvivesPro

/es/asesoria
www.edelvives.com
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LÍDERS GRÀCIES A TU
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EXPLORE THE ByME UNIVERSE
PRIMARY

SECONDARY

ByME DIGITAL

HOLIDAY
BOOKS

ARTS &
CRAFTS
PROJECTS

MUSIC

SOCIAL
SCIENCE

NATURAL
SCIENCE

LEARN TOGETHER

LEARN TOGETHER

NEW DIGITAL
PLATFORM

The perfect combination for bilingual education
www.bilingualbyme.com

MOTÍVATE
MOTIVA’T
MOTÍVALES
MOTIVA’LS
ENTRA
ENTRAENENELELJUEGO
JOC

DESCOBREIX EL PROJECTE

lallegendadelllegat.edelvivescomunitatvalenciana.es

