ATOMIUM

Biologia i geologia
Connecta’t a l’univers del coneixement

Nous materials
per a l’ESO

Educacio
visual i plastica

Aquest curs...
tenim un nou projecte per a l’ESO!

Ciencies socials

Hem trigat perquè ens hi hem mirat molt, però ja
estem preparats per presentar-vos l’ATOMIUM,
el nou projecte de Text-La Galera per a l’ESO.

Cultura i valors etics
Tecnologia

COMPLET, renovem del tot 9 matèries.
INNOVADOR, pel plantejament i pels materials
que l’integren.
Lengua castellana
y literatura

CURRICULAR, recull les novetats en els currículums
oficials.

COMPETENCIAL , garanteix l’assoliment de les
competències bàsiques.

POTENT I RIC , format per materials en suports
diferents, tant per a l’alumne com de suport al docent.

VERSÀTIL, permet adaptar-se a les diferents
situacions i necessitats educatives.

Llengua catalana
i literatura

Matematiques

Biologia i geologia

QUADERN
INTERACTIU

EL PROJECTE de
Biologia i geologia
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Formen el projecte diversos materials, tant en suport
paper com digital, que constitueixen un conjunt ric,
potent i versàtil.

MATERIALS PER A L’ALUMNE
LLIBRE DE CURS
El llibre en paper per a l’alumne té 12 unitats i és la
peça central del projecte.

QUADERN INTERACTIU
Potenciem l’autonomia dels alumnes i millorem
la seva competència digital.

MATERIALS PER AL PROFESSORAT

GUIA
DIDÀCTICA

GUIA DIDÀCTICA
En paper i digital. Per a poder treballar ON LINE
i OFF LINE. Amb orientacions didàctiques i gran
quantitat de recursos adequats a cada unitat.
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ÀREA D’EDUCADORS
Espai exclusiu per al professorat usuari
dels nostres materials.

LLIBRE
DE CURS
pàgina 5

ÀREA
D’EDUCADORS
pàgina 21
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Programació de continguts
1r
1 L’Univers

1 L’aparell digestiu i el respiratori

Què és? Com s’estudia? Com és? De què és format? Origen
de l’Univers Les galàxies i les estrelles El Sol, els planetes,
asteroides, meteorits i cometes Els moviments de la Terra, el
moviment aparent del Sol El moviment de la Lluna

2 La Terra per dins
Estructura interna, composició i propietats de la Terra La litosfera:
plaques i moviment de les plaques Deformacions de l’escorça:
plecs i fractures Fenòmens volcànics Fenòmens sísmics
L’atmosfera i la hidrosfera L’aire a la troposfera, el cicle de l’aire
L’aigua a la troposfera Els fenòmens atmosfèrics

2 L’aparell circulatori i l’excretor

Processos geològics externs. Cicle de l’aigua i de l’aire La
meteorització i l’erosió. El transport i la sedimentació Formes
topogràfiques d’erosió Formes topogràfiques de sedimentació

5 Els minerals
Els minerals, minerals cristal·lins i amorfs i sistemes cristal·lins
Les propietats dels minerals Usos i classificació dels minerals

L’aparell circulatori El cor L’aparell excretor La relació entre els
aparells implicats en la nutrició

3 El sistema immunitari

6 Les roques
Les roques sedimentàries Les roques magmàtiques Les roques
metamòrfiques i el cicle de les roques Usos de les roques

7 La matèria viva
La biosfera i la composició química de la vida Les molècules de
la vida La cèl·lula Diversitat cel·lular

La funció de relació: òrgans, aparells i sistemes
esquelètic El sistema muscular

El sistema

8 Els éssers vius I: moneres, protoctists i fongs
Característiques dels éssers vius Classificació dels éssers vius.
Dominis i regnes. Virus Les moneres Els protoctists Els fongs

9 Els éssers vius II: les plantes
Molses i falgueres Reproducció de molses i falgueres Plantes
amb llavor Reproducció de plantes amb llavor Nutrició i relació

10 Els éssers vius III: els animals
Morfologia i relació

11 Els ecosistemes I
Elements dels ecosistemes. El biòtop El sòl i la seva formació
La biocenosi Nivells tròfics

12 Els ecosistemes II
Piràmide ecològica Cadenes, xarxes tròfiques i flux de matèria
i energia Ecosistemes terrestres: L’alzinar Ecosistemes aquàtics:
Les illes Medes

Els cicles geològics El moviment dels continents Les plaques
en la història de la Terra

4 La tectònica de plaques
Teoria de la tectònica de plaques Fonaments de la teoria de la
tectònica de plaques Les zones de rift

5 Els biomes I

Tacte, gust i olfacte La vista L’oïda

6 El sistema nerviós i l’endocrí
Nervis i neurones El sistema nerviós central i el perifèric
El sistema endocrí i les hormones Higiene mental i física

7 L’aparell reproductor
L’aparell reproductor femení

L’aparell

8 La reproducció
Cicle menstrual i fecundació Gestació i embaràs
i higiene de l’aparell reproductor

Contracepció

9 L’herència
Les semblances entre pares i fills: els gens
gens Els gens canvien

La formació de la Terra Els fòssils El temps geològic (columnes
estratigràfiques i mètodes de datació)

3 La litosfera un element dinàmic

Salut i malaltia Medicaments i higiene L’aparell immunitari

Sexualitat i reproducció
reproductor masculí

L’estudi de la Terra Els mètodes d’estudi indirecte Composició
i estructura de la Terra

2 La història de la Terra

5 Els òrgans dels sentits

4 La dinàmica externa i el relleu

4t
1 La Terra i el seu estudi

Teixits, òrgans, aparells i sistemes Les funcions vitals. La nutrició
L’aparell digestiu L’aparell respiratori

4 L’aparell locomotor

3 La Terra per fora

Animals invertebrats Animals vertebrats
La nutrició La reproducció

3r

Com s’hereten els

10 Ecologia
Vida, matèria i energia Estructura dels ecosistemes (biòtop,
biocenosi, nínxol, comunitat i hàbitat; la biosfera) Els organismes
s’adapten al medi Ecologia i evolució

11 Flux de matèria i energia
L’energia dels ecosistemes Els cicles biogeoquímics La successió
ecològica

12 El medi ambient
Els biomes L’espècie humana i el medi ambient Els problemes
mediambientals

El bosc caducifoli i la selva La sabana i el desert La tundra, la
taigà i la praderia

6 Els biomes II
Les Mediterrànies Els ecosistemes aquàtics El litoral, les coves
i l’alta muntanya

7 La cèl·lula i el material hereditari
La cèl·lula: unitat funcional i estructural Els teixits El material
genètic Els cromosomes

8 La reproducció cel·lular
La reproducció cel·lular: la mitosi La meiosi Variació genètica
i clonació

9 L’herència dels caràcters biològics
Gens i al·lels Les lleis de l’herència (I) Les lleis de l’herència (II)
Relacions entre al·lels i amb l’ambient

10 Genètica humana i biotecnologia
El genoma humà La biotecnologia i l’enginyeria genètica
Organismes transgènics, teràpia gènica i cèl•lules mare

11 L’evolució biològica
Espècies i poblacions Els mecanismes evolutius La teoria
evolutiva actual Proves de l’evolució i idees anteriors

12 L’origen i l’evolució de la vida
L’origen de la vida i les primeres cèl·lules L’evolució de les
cèl·lules eucariotes i de les plantes L’evolució dels animals

Fer-se preguntes per
entendre el que ens envolta
L’aplicació del mètode científic ha permès avançar en el coneixement.
En els llibres de Biologia i geologia expliquem en què consisteix i com s’aplica.
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Exemple pautat d’aplicació del mètode
científic experimental.

Definició i objectius
del mètode científic.

Es parteix de la reflexió prèvia
sobre la curiositat humana com
a motor de tot, i de la necessitat
de buscar respostes, per camins
diferents, al llarg de tots els temps.

Les explicacions teòriques
es completen amb una sèrie
d’activitats de reflexió
i d’aplicació.
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Com són els llibres?
Els llibres de Biologia i geologia són una bona eina per a ajudar els alumnes
a qüestionar, investigar, reflexionar i actuar.

L’alumne pot millorar el seu aprenentatge
amb els recursos digitals del Quadern Interactiu.
D’aquesta manera, les TAC s’integren
en el procés d’aprenentatge.

En aquesta doble pàgina,
el còmic serveix per a despertar
interès, sondejar coneixements
previs i donar un toc més
actual als continguts.
És una bona motivació
per a començar a treballar.

Els continguts es distribueixen
en 12 unitats amb una estructura
didàctica bàsica.

Cada unitat comença amb
una doble pàgina de motivació,
activació de coneixements previs
i connexió amb la realitat.

Un text introductori presenta
els continguts de la unitat.

La comunicació en el projecte és fonamental.
Els comentaris dels personatges de la colla
poden donar peu a començar un diàleg sobre
els diferents continguts.
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Un discurs didàctic diferent
En els llibres del projecte Atòmium, els alumnes són subjectes actius del seu
procés d’aprenentatge.
Cada contingut es presenta en una doble pàgina
i es pot treballar en una sessió de classe.
En cada unitat hi ha entre 3 i 5 dobles pàgines.

Amb diferents recursos (preguntes, activitats,
observacions, peces interdisciplinàries, etc.),
s’interpel·la sovint l’alumne per comprovar
el grau de comprensió, perquè reflexioni,
resolgui o apliqui coneixements.

Les marques d’unitat,
pàgina, secció i contingut
són molt clares perquè
en cada moment l’alumne
tingui referents del punt
del procés en què es troba.

El procés s’inicia amb
una pregunta o un dubte
sobre el contingut indicat
en el títol de la doble plana.

La informació combina diversos
recursos: textos, imatges,
il·lustracions, diagrames, etc.
Es facilita la connexió
i construcció dels coneixements.

Al final de cada doble pàgina
es proposen activitats curtes,
per comprovar l’assimilació dels
conceptes.
Són bàsicament d’exercitació;
graduades segons la dificultat
baixa *, mitjana** o alta***

La informació està jerarquitzada intencionadament.
Així es pot tractar, resumir, comparar, organitzar...

En cada unitat l’alumne trobarà una o diverses peces transversals interdisciplinàries.
És la secció “SI T’AGRADA...”. El contingut addicional que s’hi aporta ajuda a mostrar
la funcionalitat de determinats continguts de Biologia i geologia en altres matèries.

Un treball competencial
El procés d’aprenentatge continua fins a la doble plana d’activitats final,
que permet el treball i la consolidació de les competències bàsiques.
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Es pot completar el treball amb més activitats
del Quadern Interactiu de l’alumne.
Sempre hi ha connexió entre el format paper
i el format digital.

Les activitats s’agrupen
segons les habilitats
que treballen.

Les unitats proposen
una activitat de tipus
procedimental per al treball
manipulatiu, de camp,
de laboratori, experimental...
Aquests procediments
estan tots recollits al final
del llibre i també en versió
digital, tant en la Guia Interactiva
com en el Quadern Interactiu.

En cada proposta s’indica
el grau de dificultat,
per a facilitar-ne la tria
i orientar el treball dels alumnes.

Les activitats són moltes i variades:
d’investigació, reflexió, síntesi, aplicació, anàlisi,
relació, comparació, en grup, individuals, etc.

En acabar la unitat, l’alumne es pot autoavaluar
amb el test del Quadern Interactiu.

Què són els procediments?
Una eina més per a completar el treball competencial i posar en pràctica
tècniques que permetin treballar seguint el mètode científic experimental.
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Remissió a la presentació digital del mateix
procediment o d’alguna de les seves parts
(més imatges, vídeos…).

En els llibres de Biologia
i geologia trobareu
diverses propostes de treball
procedimental, tant dins
del llibre mateix com
en suport digital.

Imatge i text introductori
de contextualització
del contingut a treballar.

Activitats sobre el procediment
seguit i els resultats obtinguts:
recapitulació, comprovació,
reflexió, ampliació, etc.

Explicació dels materials
i les eines necessaris per
a fer el procediment.
Explicació pas a pas del procediment,
amb imatges il·lustratives.

Aprendre
fent servir les TAC!
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Tots els recursos que s’hi proposen estan estretament
vinculats al treball de les unitats de cada llibre

El Quadern Interactiu funciona amb una llicència de curs escolar i s’integra
en un EVA per garantir la seva traçabilitat.

?

Compatible amb qualsevol EVA que integri Marsupial
(Moodle Text-LaGalera, Clickedu, Educamos, Moodle Àgora, Eleven, Weeras...)

Diccionari en línia

COMENÇA

Activitat inicial.
POTS FER-HO

Minirepte o projecte cooperatiu.
Tècniques de treball
Reportatges

INFORMA’T

Molts recursos digitals
per a treballar els continguts:
documents, àudios, enllaços,
vídeos, interactius...
PRACTICA

Molt intuïtiu i fàcil
de fer servir, tant
per a l’alumnat com
per al professorat.

Procediment i activitats interactives
de les quals el professorat
podrà fer un seguiment.
AVALUA’T

Test de la unitat.

ENTRA I PROVA LA DEMO!
www.digitals.text-lagalera.cat

Una eina que t’ajuda
en la teva tasca docent
Les guies didàctiques del projecte ATÒMIUM es publiquen en paper
(acompanyades d’un CD per al treball OFF LINE) i en format digital a l’Àrea
d’Educadors, per al treball ON LINE.
Són compatibles amb tots els dispositius
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S’hi reprodueix el llibre de l’alumne,
de manera que es poden projectar les pàgines
i treballar les explicacions, les activitats
i tots els recursos col·lectivament.
També es pot accedir als recursos de cada unitat
des de la graella de la Guia Didàctica,
on apareixen endreçats per unitats i tipus.

(PDI, ordinador i tauleta).

Les guies contenen gran quantitat i varietat
de recursos. Per a cada unitat, disposeu de:
ACTIVITAT INICIAL
MINIREPTE
ACTIVITATS INTERACTIVES
PROCEDIMENTS

Amb orientacions
didàctiques per a cada
doble pàgina i propostes
d’ús dels recursos digitals.

VÍDEOS I INTERACTIUS
ENLLAÇOS

En les guies interactives,
tots els recursos digitals
associats als continguts són
accessibles amb un sol clic.

DOCUMENTS
PROGRAMACIONS (Word i PDF)
SOLUCIONS
AVALUACIONS (Word i PDF)
ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
Activitats de reforç i ampliació
en format PDF
Controls d’unitat,
avaluació inicial i final del curs.
L’accés a la GRAELLA
de recursos multimèdia
és directe.

Les activitats interactives són diferents
de les del llibre en paper.

Un espai on trobaràs
tots els teus recursos
L’Àrea d’educadors és un espai exclusiu per al professorat usuari dels materials
de Text-LaGalera.
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Registra’t i accedeix a la teva biblioteca
i a tots els recursos i serveis exclusius.

Contacte directe amb l’editor del teu
llibre per aclarir qualsevol dubte.
Biblioteca personal amb accés
directe a tots els teus llibres.
Accés directe
a la Guia Interactiva
i a la graella de
recursos multimèdia.

Gestió personalitzada
de tots els recursos
dels teus llibres.
Pots incorporar
recursos propis
i seleccionar els
recursos preferits
per a preparar
les teves classes.

Un web viu que
incorpora regularment
recursos nous vinculats
a l’actualitat.

ENTRA I MIRA EL VÍDEO
DE PRESENTACIÓ
http://educadors.text-lagalera.cat/

PER A MÉS INFORMACIÓ:

Un segell del Grup Enciclopèdia Catalana

Josep Pla, 95
08019 Barcelona
Tel. 902 500 611
Fax. 935 057 569
text-lagalera@grec.cat
www.text-lagalera.cat

