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Els adolescents que t’acompanyen hui a
l’aula estan sent testimonis i protagonistes
de la transformació del món.
Les Nacions Unides han plantejat un full
de ruta global que ha de portar la societat
a la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) el 2030.
Per això et presentem...

Edelvives planteja aquest projecte com un
mitjà per a capacitar la ciutadania que el
dia de demà haurà de posar a prova el seu
talent i la capacitat per a gestionar el món.

UN PROJECTE PENSAT

PERQUE
LES COSES
PASSEN
El teu alumnat forma part de la generació
que haurà de gestionar un món necessàriament més just, més igualitari, més responsable, més respectuós amb el medi
ambient...
Per a acompanyar-lo i dotar de sentit el seu
procés educatiu, Edelvives ha dissenyat un
projecte de Secundària que crida a l’acció tant a l’alumnat com a vosaltres, els
docents: PERQUÈ LES COSES PASSEN.
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Per això, el primer canvi pel qual apostem
comporta la transformació en la dinàmica
de les aules, perquè es convertisquen
en espais de col·laboració, de creativitat,
d’experimentació i d’intercanvi d’experiències i idees.
Aquest projecte defensa que, perquè les
coses passen a classe, cal aprendre fent
i, per extensió, compartint, creant, sentint...
A tot allò se suma el compromís d’Edelvives perquè la seua oferta educativa contribuïsca a la difusió i consecució dels
ODS. Per això, els materials de PERQUÈ
LES COSES PASSEN s’imprimeixen en
paper certificat amb el segell PEFC, contribueixen amb la seua venda a la donació
del 0,7% a projectes de desenvolupament,
visibilitzen l’aportació de la dona en els
diferents àmbits del saber, promouen hàbits saludables...
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FONAMENTS DEL PROJECTE

Tot el que el teu alumnat i tu voleu que passe a l’aula ara és possible i pot ser
una realitat. Només has de seguir aquests passos amb l’ajuda del nostre projecte.

APLICAR LA

EDUCAR EN

CULTURA
MAKER

GESTIONAR EL

TALENT

DIGITAL

AFAVORIR LA

MOTIVACIÓ
–L
 a possibilitat d’aprendre fent i, a més, juntament
amb altres és un factor que incideix directament sobre la
motivació intrínseca.

–L
 ’aprenentatge competencial ha de permetre que
cada alumne descobrisca quines són les qualitats, les
habilitats i els valors que té, perquè es reforce així la seua
autoestima.

–L
 a posada en pràctica de certes habilitats fonamentals,
com ara la planificació del treball, la gestió del temps o la
presa de decisions, permet que el concepte d’èxit vaja
més enllà de la mera adquisició de continguts teòrics de
cada matèria.
–L
 ’aplicació d’estratègies de gamificació reforça la
motivació extrínseca i permet gaudir individualment
i grupalment dels assoliments obtinguts en els diferents
reptes d’aprenentatge.

– El treball diari es converteix en una experiència
compartida de l’aprenentatge: «Fes-ho tu; fes-ho
amb altres».
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– L’adquisició de nous coneixements i conceptes afavoreix
la consolidació del saber.

– El desenvolupament de les tasques es basa en el
foment de la creativitat i l’experimentació.

– La presa de decisions, la resolució de problemes i
l’assumpció de reptes afavoreixen la consolidació del
saber fer.

–L
 es propostes educatives es fonamenten a través
de les metodologies actives: aprenentatge
cooperatiu, projectes, PBL, flipped classroom...

– La identificació i l’expressió de les emocions, el
desenvolupament de l’autoestima i l’exercici de l’empatia
afavoreixen la consolidació del saber ser.

– La integració natural de l’ús d’eines i recursos digitals
per al desenvolupament de les tasques garanteix un
ús reflexiu i responsable d’aquests.
– Treballar dins d’un context digital facilita la
personalització i adaptació del procés
d’ensenyament-aprenentatge i ho converteix en un
fet recíproc, ja que es pot ensenyar i tots aprenen
de tots.

PERQUÈ LES COSES PASSEN
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L’ESPAI MAKER

Per a possibilitar l’experiència d’aprendre
fent, aquest projecte planteja una zona de
treball molt concreta al començament
de cada unitat didàctica: l’espai maker.

LA CLAU PERQUÈ LES COSES PASSEN
Per a convertir l’alumnat en protagonista del seu
propi procés educatiu i formatiu és necessari
assumir que aprendre és fer i viceversa.

EXPLORAR

És així com PERQUÈ LES COSES PASSEN reflecteix la
transformació que s’està produint a les aules, amb espais
dinàmics de treball en què es posa en pràctica tot tipus
d’habilitats blanes (soft skills), tan necessàries per als
ciutadans i les ciutadanes de hui i de demà.

FER

PRESENTAR
EXPLICAR

PLANIFICAR

COOPERAR

FRASE

ESCOLTAR

ANALITZAR
COMPARTIR

DESCOBRIR

És una oportunitat de conéixer
les aportacions realitzades
per l’home o la dona que va
pronunciar la citació.

COMUNICAR

CONÉIXER

MOSTRAR

DESENVOLUPAR

INTERACCIONAR QÜESTIONAR

CREAR
INVESTIGAR
COMPRENDRE

PROGRAMAR

DESCOBRIR

DISSENYAR

INDAGAR

ANALITZAR

BUSCAR
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Aquest espai maker és el lloc on es concentren,
especialment, totes les oportunitats per a compartir, dialogar,
descobrir i proposar. Es tracta d’una proposta suggeridora
de reflexions i tasques que serveixen d’entrenament per al
treball en equip i l’aplicació de tots els coneixements i les
qualitats de cadascun dels membres.

COL·LABORAR

CONÉIXER

CREAR

És una tasca enfocada a estudiar,
repassar, consolidar, relacionar...
determinats continguts de la
unitat.

La seua finalitat és desenvolupar
la creativitat i la imaginació per a
aprendre fent.

INVESTIGAR

PRESENTAR

Amb aquesta proposta es
desenvolupa especialment la
competència digital.

És una tasca en la qual es posen
en joc les habilitats i destreses
comunicatives.

INTERCANVIAR
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EL MÓN ESTÀ
DESPERTANT-SE
I ARRIBA EL

CAN
Els Objectius de Desenvolupament
Sostenible (ODS) constitueixen una crida
universal a l’acció per a posar fi a la pobresa,
protegir el planeta i millorar les vides i les
perspectives de les persones a tot el món.
El 2015, tots els Estats membres de les
Nacions Unides van aprovar 17 Objectius
com a part de l’Agenda 2030 per al
Desenvolupament Sostenible, en la qual
s’estableix un pla per a assolir els Objectius
en 15 anys.

Actualment, s’està progressant en molts llocs,
però, en general, les mesures encaminades a
aconseguir els Objectius encara no avancen
a la velocitat ni en l’escala necessàries.
L’any 2020 ha de marcar l’inici d’un decenni
d’acció ambiciós a fi d’assolir els Objectius per
a 2030: cal actuar per a fer front a les creixents
desigualtats, empoderar les dones i les xiquetes
i afrontar l’emergència climàtica.

EDELVIVES COMPROMÉS
PERQUÈ LES COSES PASSEN
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GRETA THUNBERG

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/development-agenda/ (Adaptació)

MATERIALS DEL PROJECTE
Matèries troncals de 1r i 3r d’ESO

GUIA DIDÀCTICA

– Valencià: Llengua i Literatura
– Lengua Castellana y Literatura

Pautes per al
desenvolupament de
l’espai maker

– Geografia i Història
– Biologia i Geologia
– Física i Química

LLIBRES DE L’ALUMNE
- Versió digital
alumne i professor
- Multidispositiu

WEB DE RECURSOS
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edelvivescomunitatvalenciana.com
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LLIBRES DE L’ALUMNE

–C
 ada unitat comença amb un espai maker on es
plantegen una frase inspiradora i quatre tasques per a
posar en pràctica diverses habilitats i capacitats, en funció
dels continguts que es treballen.

– Un material organitzat i estructurat PERQUÈ LES COSES PASSEN a l’aula: treballar en
equip, prendre decisions, aplicar continguts, aprendre a aprendre...

– Les pàgines de contingut estan separades de les pàgines
d’activitats per a facilitar diferents usos del llibre.
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PER A APRENDRE, CREAR, COMPARTIR, JUGAR...

EN DIGITAL

Per a visualitzar
des de qualsevol
dispositiu

En la part digital dels llibres podràs trobar:
CONTINGUTS DIGITALS

DOCENT

ALUMNE

Unitats didàctiques

x

x

Activitats interactives

x

x

Recursos multimèdia

x

x

Glossari

x

x

Cercador per paraules clau

x

x

Marcadors amb enllaços d'interés

x

x

Joc de preguntes

x

x

Mapes mentals

x

x

Videolliçons

x

x

Fer marques, subratllats, notes...

x

x

Ampliar continguts del llibre i compartir-los

x

Enriquir el glossari

x

x

Enviar activitats

x

x

Crear mapes mentals

x

x

Crear marcadors

x

x

PERSONALITZACIÓ

Accés a les seues qualificacions

x

RECURSOS DIDÀCTICS

La versió digital de PERQUÈ LES COSES PASSEN
us permetrà, al teu alumnat i a tu, treballar
els continguts i les tasques de cada curs i
assignatura aplicant diferents recursos
i eines digitals.
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Es tracta d’una proposta multidispositiu i multiplataforma:
– Funciona en els principals navegadors amb suport
HTML5. Es recomana l’ús amb l’última versió de Chrome
o Firefox.
– Està dissenyada per als sistemes operatius Windows,
Mac i Linux, així com Android, iOS, Windows 8,
Windows 10 i Chromebook.

Guia didàctica

x

Generador d'avaluacions

x

Plantilles per a crear projectes

x

ORGANITZACIÓ
Establir i gestionar grups

x

Enviar treballs personalitzats

x

Gestió d'avaluacions

x

Seguiment dels alumnes

x

INTEGRACIÓ AMB GOOGLE

– Ofereix la possibilitat de ser utilitzada en versió fora de línia.

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

x

x

– Amb versió per a l’alumnat i per al docent.

Accés directe a aplicacions G Suite

x

x
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PERQUÈ LES COSES PASSEN EN DIGITAL

PERQUÈ LES COSES PASSEN EN DIGITAL

LLIBRE

MARCADORS

Accés als continguts, activitats i recursos associats
al llibre.
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Possibilitat de personalitzar el llibre amb eines de subratllat,
notes, glossari...

Permet crear carpetes temàtiques en què es poden
guardar documents, presentacions, enllaços, etc.

JOC

ACTIVITATS

En aquesta aventura digital els alumnes formaran part
d’una comunitat de hackers que haurà d’eliminar els virus
amb què els crackers han infectat la Xarxa. Les missions
estan relacionades amb els continguts del curs.

Proposa activitats interactives
i autoavaluatives per unitats.

El docent les pot compartir amb els alumnes com a recurs
per al desenvolupament d’alguna tasca.

Gamificació
com a via per a
l’aprenentatge.
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PERQUÈ LES COSES PASSEN EN DIGITAL

PERQUÈ LES COSES PASSEN EN DIGITAL

MULTIMÈDIA

MAPES MENTALS

Recull recursos multimèdia ordenats
per unitat i tipologia.

Una eina que permet crear mapes mentals
i els enriqueix amb imatges, vídeos, enllaços...

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

VIDEOLLIÇONS
Proporciona alguns vídeos seleccionats per la seua relació
amb els continguts de la matèria, així com eines per a
introduir-hi preguntes o comentaris.

EINES PER AL DOCENT
Faciliten l’elaboració de proves d’avaluació
basades en estàndards d’aprenentatge,
la consulta de la guia didàctica per al
desenvolupament dels espais maker i la
programació de projectes.
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GUIA DIDÀCTICA

PISTES DE TREBALL SOBRE LES TASQUES
METODOLOGIES ACTIVES

La guia didàctica ofereix als docents explicacions,
suggeriments i recursos PERQUÈ LES COSES PASSEN a través
dels espais maker.

Aplicació i integració d’algunes
metodologies actives per al
desenvolupament de la tasca.

DESENVOLUPAMENT

Guia pautada per a fer la tasca, amb
els passos que se suggereixen per
a la seua realització.

RECURSOS I EINES

EXLPLICACIÓ LA TASCA

Es relacionen els
materials, webs i
mitjans necessaris
per a desenvolupar
la tasca.

Es proporciona
l’enunciat de la tasca
com apareix en el
llibre de l’alumne i es
complementa amb
altres informacions.

RÚBRIQUES

CONTINGUTS

S’indica quines
rúbriques es poden
aplicar per a avaluar
alguna part de la tasca.
El document es troba
en el web de recursos.

Es relacionen les
pàgines de teoria
i les activitats del
llibre de l’alumne que
permetran consolidar
els continguts vinculats
amb la tasca.

COMPETÈNCIA DIGITAL
Quines competències
i subcompetències
digitals es treballaran
en algun moment de
la tasca.

CULTURA MAKER

Aspectes de la «filosofia
maker» que tenen rellevància en aquesta tasca.

WEB DE RECURSOS
Dins de Recursos educatius en edelvivescomunitatvalenciana.com trobaràs els següents materials
descarregables, editables i imprimibles:

PISTES DE TREBALL SOBRE LA FRASE INSPIRADORA
CONTEXT I JUSTIFICACIÓ
En aquests apartats
s’explica en quina situació
o ocasió va ser esmentada
la frase i per què s’ha triat
per a l’obertura de la unitat
que introdueix.

BIOGRAFIA
S’aporten les dades
biogràfiques més
significatives de la
persona a qui pertany
la frase citada.
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– Programacions d’aula i didàctiques.

– Documents didàctics.

– Solucionari de les activitats del llibre de l’alumne.

– Propostes de metodologies actives.

– Fitxes de reforç, ampliació i avaluació.

– Recursos específics de cada matèria: addendes de
continguts autonòmics, videotutorials...

– Rúbriques.

INTERPRETACIÓ I ELABORACIÓ
Aquestes dues propostes
de treball ofereixen a
l’alumne una oportunitat
per a reflexionar amb
esperit crític i elaborar
el seu pensament de
manera creativa.
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1. FI DE LA POBRESA
Posar fi a la pobresa en totes les seues formes arreu del món.

ERRADICAR LA

2. FAM ZERO
Posar fi a la fam, aconseguir la seguretat alimentària i la
millora de la nutrició i promoure l’agricultura sostenible.

10. REDUCCIÓ DE LES DESIGUALTATS
Reduir la desigualtat als països i entre els països.

NO ÉS UN ACTE DE CARITAT,

NELSON MANDELA

EDELVIVES COMPROMÉS
PERQUÈ LES COSES PASSEN

VALENCIÀ: LLENGUA I LITERATURA

– Material per a 1r i 3r i d’ESO.
– Reflexió sobre temes actuals i pròxims a la realitat dels
alumnes alhora que s’estudien les tipologies textuals.
– Unitats didàctiques estructurades en tres blocs:
Comunicació, Coneixement de la Llengua i Literatura. En
1r, s’afig un bloc de Tècniques d’estudi.

– Especial rellevància del treball amb les quatre destreses
comunicatives: parlar, escoltar, llegir i escriure.
– Propostes de treball i d’aplicació dels continguts a partir
de textos.

PERQUÈ LES COSES PASSEN
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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

– Material para 1.º, 2.º, 3.º y 4.º de ESO.
– Reflexión sobre temas actuales y cercanos a la realidad de
los alumnos junto con el estudio de las tipologías textuales.
– Separación del estudio de los contenidos del bloque
Conocimiento de la Lengua y del bloque de Literatura en
diferentes unidades.

– Especial relevancia del trabajo con las cuatro
destrezas comunicativas: hablar, escuchar, leer
y escribir.
– Propuestas de trabajo y de aplicación de los contenidos 
a partir de textos.

PARA QUE LAS COSAS OCURRAN
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ZAI
SAF
YOU
ALA
MAL
3. SALUT I BENESTAR
4. EDUCACIÓ DE QUALITAT
Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat
i promoure oportunitats d’aprenentatge permanent per
a tothom.

5. IGUALTAT DE GÈNERE
Aconseguir la igualtat entre els gèneres i empoderar totes
les dones i les xiquetes.

16. PAU, JUSTÍCIA I INSTITUCIONS SÒLIDES

EDELVIVES COMPROMÉS
PERQUÈ LES COSES PASSEN

LA

VEU T

É

PO

Promoure societats pacífiques i inclusives per
al desenvolupament sostenible, la provisió d’accés a la
justícia per a tothom i la construcció d’institucions eficaces,
responsables i inclusives a tots els nivells.

DER

Garantir una vida sana i promoure el benestar per a tothom
a totes les edats.

GEOGRAFIA I HISTÒRIA

– Material per a 1r i 3r d’ESO.

– Múltiples activitats per a relacionar i aplicar els continguts.

– Desenvolupament visual dels continguts.

– Aplicació de tècniques i procediments per a la
interpretació i elaboració de mapes, gràfics, etc.

PERQUÈ LES COSES PASSEN
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BIOLOGIA I GEOLOGIA

– Material per a 1r i 3r d’ESO.
– Desenvolupament visual dels continguts.
– Activitats contextualitzades i classificades per epígrafs.
– Ús del mètode científic com a estratègia de treball.

– Experiències senzilles al fil dels continguts per a
comprendre millor els fets científics.
– Annex de pràctiques de laboratori, experiències de camp
i treballs de recerca.

PERQUÈ LES COSES PASSEN
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6. AIGUA NETA I SANEJAMENT
Garantir la disponibilitat d’aigua i la seua gestió sostenible
i el sanejament per a tothom.

7. ENERGIA ASSEQUIBLE I NO CONTAMINANT
Garantir l’accés a una energia assequible, segura,
sostenible i neta per a tothom.

13. ACCIÓ PEL CLIMA
Adoptar mesures urgents per a combatre el canvi climàtic
i els seus efectes.

14. VIDA SUBMARINA
Conservar i utilitzar de forma sostenible els oceans,
els mars i els recursos marins per al desenvolupament
sostenible.

15. VIDA D’ECOSISTEMES TERRESTRES
Protegir, restaurar i promoure l’ús sostenible dels
ecosistemes terrestres, gestionar sosteniblement els
boscos, lluitar contra la desertificació, aturar i
invertir la degradació de les terres i aturar la pèrdua de
biodiversitat.

EDELVIVES COMPROMÉS
PERQUÈ LES COSES PASSEN

B

NO HI HA

PLANETA
FRIDAYS FOR FUTURE

FÍSICA I QUÍMICA

– Desenvolupament visual dels continguts.

– Experiències senzilles al fil dels continguts per a
comprendre millor els fets científics.

– Exercicis resolts pas a pas.

– Vinculació de la física i la química amb la vida quotidiana.

– Material per a 3r d’ESO.

– Annex de pràctiques de laboratori.

PERQUÈ LES COSES PASSEN
38

39

NO N’HI HA PROU AMB COMPARTIR LES
8. TREBALL DECENT I CREIXEMENT ECONÒMIC
Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i
sostenible, l’ocupació plena i productiva i el treball digne
per a tothom.

9. INDÚSTRIA, INNOVACIÓ I INFRAESTRUCTURA
Construir infraestructures, promoure la industrialització
inclusiva i sostenible i fomentar la innovació.

11. CIUTATS I COMUNITATS SOSTENIBLES
Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguen
inclusius, segurs, resilients i sostenibles.

12. PRODUCCIÓ I CONSUM RESPONSABLES
Garantir modalitats de consum i producció sostenibles.

17. ALIANCES PER A ACONSEGUIR OBJECTIUS

CAL

COMPARTIR LA

Consolidar i revitalitzar l’Aliança Mundial per al
Desenvolupament Sostenible.

EDELVIVES COMPROMÉS
PERQUÈ LES COSES PASSEN

RABINDRANATH TAGORE

COL·LECCIÓ

Si vols conéixer tota
la col·lecció Albades,
entra al nostre web!

NOVETAT

ALBADES

JUVENIL
Estàs a punt per a
endinsar-te en uns mons
que no et deixaran
indiferent?
Albades Juvenil conté
històries per a tots els
gustos: per als amants
del teatre, de la narrativa
fantàstica, dels contes curts,
de la ciència-ficció, de les
aventures en països llunyans,
de la problemàtica social,
dels enigmes històrics...

NOVETAT

TÍTOLS

RECOMANATS

AMB
IL·LUSTRACIONS
I VINYETES A
L’INTERIOR!

La ciutat
aèria
Jordi Colonques
Si de tant en tant alceu el cap
per a veure més enllà de la capa
contaminant, a l’espai on l’aire
és més net i les falcies planen
lliurement sense posar-se mai a
terra, descobrireu la vasta extensió
clara i diàfana de La ciutat aèria.
Una novel·la que us traslladarà a
una ciutat atapeïda, asfixiant, com
un formiguer, en un possible futur
en què regnen la contaminació i
les injustícies. Però enmig d’aquest
panorama, Ekon i els falciots
mantenen encara l’esperança de
poder-se ajudar els uns als altres.

XI PREMI
ALANDAR
2011

TEATRE

El secret
de l’Ojo
del Inca

Relats
d’un futur
imperfecte

Pintura
fresca

Natalia Alonso

Mariló Àlvarez
Sanchis

David Fernández
Sifres

Ciutats arrasades
per la guerra, mons
desèrtics i selves
exuberants, robots
capaços de substituir
les persones...
Qualsevol situació
que pugues imaginar
té cabuda en els nou
futurs imperfectes
que componen
aquesta antologia.

Un museu on
s’exposen obres d’art
dels pintors més
famosos del món, una
parella de vigilants
que ha de fer guàrdia
la nit sencera i una
enorme i brillant lluna
plena penjada del
cel. Sembla que res
pot anar malament
en un escenari així,
veritat? Una obra de
teatre original i molt
divertida.

Els germans Castell
viatgen a Bolívia amb
el seu pare, Germán,
un conegut antropòleg
que vol saber la veritat
sobre l’antiga cultura
huatacachi. Una
aventura trepidant
que comença quan
segresten Germán,
a qui buscaran amb
l’ajuda del xaman del
poblat i del seu fum
místic.

Teresa Broseta

El far
de la dona
absent
Un tret als penyasegats, una dona que
no existeix, un farer
misteriós i el secret
d’un nom. Ara Hugo té
sang a les mans. Què
hi va veure realment?
Quan intenta entendreho es troba davant d’un
enigma que afona les
arrels en la Segona
Guerra Mundial.
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