ATOMIUM

Matematiques

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

Biologia i geologia

Matematiques

QUADERN
INTERACTIU

EL PROJECTE de
Matemàtiques
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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 a primer
i 15 unitats a segon, tercer i quart curs.
És la peça central del projecte.

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

GUIA
DIDÀCTICA

MATERIALS PER AL PROFESSORAT
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.

pàgina 19

ÀREA D’EDUCADORS
Espai exclusiu per al professorat usuari
dels nostres materials.

LLIBRE
DE CURS
pàgina 5

ÀREA
D’EDUCADORS
pàgina 21

MATERIAL PER A L’ALUMNE LLIBRE DE CURS 5

Programació de continguts
2n
1r
1 Nombres racionals

1 Nombres naturals
Introducció als nombres naturals Operacions amb nombres
naturals Múltiples i divisors Nombres primers

2 Operacions amb nombres racionals

2 Nombres enters
Introducció als nombres enters Operacions amb nombres enters
Propietats de les operacions Potències i nombres enters

Suma i resta de fraccions Multiplicació i divisió de fraccions
Propietats de les operacions Potències i arrels

3 Proporcionalitat

3 Fraccions i decimals
Introducció als nombres racionals Comparació de nombres
racionals Operacions amb nombres racionals Representació
dels nombres racionals

La proporcionalitat
Expressió de la proporcionalitat
Proporcionalitat geomètrica Semblances geomètriques Mapes,
plànols i escales

4 Àlgebra

4 Relacions
Magnituds i relacions Proporcionalitat Relacions, aplicacions
i funcions

Expressions (lletres i nombres) Operacions algèbriques Traducció
d’enunciats

5 Equacions de primer grau

5 Introducció a l’àlgebra
Les matemàtiques i les quantitats Les expressions algèbriques
i les igualtats Operacions amb igualtats Resolució d’equacions

6 Unitats de mesura

Estructura Equacions equivalents Estratègies de resolució

6 Introducció a les funcions
Funcions Variables i constants Característiques de les funcions

Sistema Internacional d’Unitats Unitats de longitud Unitats de
superfície Unitats de volum Unitats de capacitat

7 Triangles i quadrilàters
Triangles Elements dels triangles Quadrilàters Elements dels
quadrilàters

8 Polígons
Polígons Polígons regulars Polígons irregulars

9 Circumferències i cercles

7 Funcions lineals
Funció lineal Funció afí

8 Unitats de mesura
Les unitats de massa Operacions amb unitats decimals Les
unitats de temps Les unitats angulars Operacions amb unitats
sexagesimals

9 Figures planes
Tipus de figures Perímetres Àrees

La circumferència El cercle Perímetres i àrees

10 Estadística

10 Triangles rectangles
Tipus de triangles Tales Pitàgores

L’estudi estadístic Les variables estadístiques Els paràmetres
estadístics

11 Gràfics estadístics
Funció dels gràfics
i de sectors

Nombres racionals
Comparació de nombres racionals
Representació dels nombres racionals

Gràfics de punts

Diagrames de barres

12 Probabilitat
Concepte de probabilitat Mesura de la probabilitat Interpretació
de la probabilitat

11 Poliedres
Poliedres Poliedres regulars Prismes Piràmides

12 Cossos de revolució
Cossos de revolució Cilindre Con Esfera

13 Estadística
Conceptes bàsics Paràmetres estadístics Diagrames estadístics

14 Probabilitat
Fonaments Probabilitat experimental i teòrica Simulacions
i prediccions

15 Resolució de problemes
Interpretació d’enunciats Estratègies de resolució Comprovació
de resultats

3r
1 Nombres racionals

1 Nombres reals

Les expressions dels nombres racionals Fraccions generatrius
Suma i resta dels racionals Producte i divisió de nombres
racionals Potències i arrels dels nombres racionals

2 Polinomis
Monomis Polinomis Suma i resta de polinomis Producte
de polinomis Divisió de polinomis
Igualtats i equacions Equacions de primer grau Equacions
de segon grau

4 Sistemes d’equacions

2 Operacions amb nombres reals
Potències Arrels Operacions i problemes amb reals

3 Equacions polinòmiques
Equacions i polinomis Factorització Mètodes de resolució
Funcions pas a pas Característiques de les funcions Creixement,
decreixement i simetries Funcions importants

5 Funcions de segon grau

Equacions, incògnites i sistemes Resolució per reducció Resolució
per igualació Resolució per substitució Resolució gràfica

5 Successions
Successions Progressions aritmètiques Progressions geomètriques

6 Funcions
Característiques de les funcions

El conjunt dels nombres reals Representació en la recta real

4 Funcions

3 Equacions de primer i segon grau

Funcions
funcions

4t

Estudi d’algunes

7 Funcions de primer grau
Funcions de primer grau Pendent i ordenada a l’origen Equació
de la recta

8 Línies, plans i espai
Elements de l’espai Poliedres Prismes Piràmides Cossos
de revolució

9 Moviments a l’espai
Transformacions geomètriques Translacions i girs Simetries

10 Teorema de Pitàgores
El teorema de Pitàgores Construcció d’arrels quadrades
Costats, apotemes i radis Pitàgores, cons i prismes

11 Proporcionalitat i semblança
Semblança i proporcionalitat Semblança de triangles Semblança
en àrees i volums

12 Mesura
La mesura de magnituds Precisió, exactitud i errors Expressió
de valors

13 Estadística
Les variables estadístiques Els paràmetres de centralització
Els paràmetres de dispersió Gràfics estadístics

14 Probabilitat
Conceptes bàsics de probabilitat Mesura de la probabilitat
Recompte de casos

15 Resolució de problemes
Què és un problema? Recomptes i generalitzacions Anar
enrere Compatibilitats Estratègies de joc

Llocs geomètrics Funcions de segon grau Elaboració de gràfics
Estudi de paràmetres

6 Funcions racionals
Definició i fonaments (concepte, domini i recorregut) Representació
i anàlis Tipus de funcions racionals

7 Funcions logarítmiques i exponencials
Potències i logaritmes Funció exponencial Funció logarítmica

8 Inequacions
Desigualtats i intervals Resolució d’inequacions Resolució de
sistemes d’inequacions

9 Trigonometria I
Angles i la seva mesura Tipus d’angles Els angles dels triangles
Relacions entre costats

10 Trigonometria II
Raons trigonomètriques Relacions, raons i valors Teorema del
sinus i del cosinus Mètode de la tangent

11 Vectors
Definició i utilitat Operacions amb vectors Dependència lineal

12 Geometria analítica
Equacions de la recta Anàlisi d’una recta Posició relativa de
rectes

13 Mesura i error
Unitats i instruments de mesura
Tractament d’errors

Aproximacions i exactitud

14 Estadística
Fonaments d’estadística Estadística unidimensional Estadística
bidimensional Gràfics estadístics

15 Probabilitat
Fonaments de probabilitat Probabilitat condicionada Successos
compostos Combinatòria
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Com són els llibres?
Els llibres de Matemàtiques són una bona eina per a ajudar els alumnes
a qüestionar, raonar, calcular i actuar. Una manera d’interpretar el món
des dels coneixements matemàtics.

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 a primer i 15 unitats
a segon, tercer i quart curs.
Presenten 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.

Un discurs didàctic diferent
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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 2 i 5 dobles pàgines.

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.

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.

La informació combina diversos
recursos: textos, imatges,
il·lustracions, diagrames, activitats
resoltes com a model, 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***

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 Matemàtiques en altres matèries.

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

Un treball sistemàtic
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El procés d’aprenentatge continua amb una doble plana d’activitats
d’exercitació i consolidació que permet adquirir una base sòlida
per a processos més complexos.

Les activitats s’agrupen
segons els continguts.

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.

Aquests exercicis i activitats preparen per al treball més
complex de la pàgina següent, on es plantegen activitats
de treball de les competències bàsiques.

Un treball competencial
La unitat es tanca amb una 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.
En els llibres de 3r i 4t, les
activitats competencials
es basen en la lectura
i comprensió d’un article.

Les unitats proposen
una activitat de tipus
procedimental per al treball
de programació informàtica
(Geogebra), de gràfics...
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 fer servir o aplicar
tant els coneixements matemàtics com les eines matemàtiques en contextos
significatius.
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Remissió a la presentació digital del mateix
procediment o d’alguna de les seves parts
(més imatges, vídeos…).

Amb els procediments de
Matemàtiques es treballen
diferents programes informàtics
entre els quals el Geogebra
té un protagonisme especial.
En acabar l’etapa de l’ESO,
els alumnes hauran realitzat
un curs bàsic que els permetrà
treballar amb aquest programa
amb molta autonomia.

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

A més, tindreu comunicació
directa amb un dels autors
dels llibres per a ampliar
i aportar variacions relacionades
amb aquest programa i aquests
procediments.

Imatge i text introductori
de contextualització
del contingut a treballar.

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

Explicació dels materials
i les eines necessaris
per a fer el procediment
o del que cal preparar
abans de començar.
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.

COMENÇA

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

Diccionari en línia

Activitat inicial.
POTS FER-HO

Minirepte o projecte cooperatiu.
Tècniques de treball

INFORMA’T

Molts recursos digitals
per a treballar els continguts:
documents, 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
(PDI, ordinador i tauleta).
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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.

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

Es pot anar fàcilment
d’una unitat a una altra.

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-La Galera.
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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

