


La nostra aposta digital de l’àrea visualiplas.eso/  
presenta una doble oferta que inclou:

TRIA EL TEU projecte.eso/



OFERTA 2

CURS DIGITAL

•	Cursos	digitals	per	a	2n	i	3r	i	llibre	digitalitzat	a	4t	curs.

•	Amb	continguts	nous	i	adaptats	al	suport	digital.

•	Amb	itineraris	pautats	opcionals.

•	Compatibles	amb	tots	els	entorns	virtuals	d’aprenentatge.

•	Molt	fàcils	d’utilitzar.

LLIBRE DE CURS + CURS DIGITAL

El llibre de curs	és	el	manual	de	l’assignatura.	Inclou	totes	
les unitats del curs: continguts i activitats d’aprenentatge  
i	consolidació.

És	una	bona	base	que	pot	complementar-se	amb	els	mate-
rials digitals del curs visualiplas.eso/

OFERTA 1



Un projecte INTUÏTIU i	fàcil	de	fer	servir	per	docents	i	alumnes.

Un projecte ESTRUCTURAT en	unitats	didàctiques	i	sessions.

Un projecte MOTIVADOR amb	reptes	originals.

Un projecte PAUTAT però	flexible,	amb	itineraris	recomanats	o	de	consulta	opcionals.

Un projecte QUE ATÉN LA DIVERSITAT d’alumnat	i	professorat.

Un projecte MULTISUPORT amb	materials	multimèdia	i	que	preveu	també	el	

treball	en	paper.

Un projecte OBERT AL MÓN amb	un	banc	de	recursos	propis	i	exclusius.

Un projecte CURRICULAR
L’oferta	per	al	curs	2012-2013	comprèn	tots	els	cursos	d’ESO	d’aquestes	deu	àrees:

català.eso/

lengua.eso/

bioigeo.eso/

físiquím.eso/

mates.eso/

socials.eso/

tecno.eso/

visualiplas.eso/

ciutadania.eso/

ètica.eso/

Els nous materials de Text-La Galera  
EN SUPORT DIGITAL

visualiplas.eso/
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Cada	curs	de	visualiplas.eso/ està	format	per	6 UNITATS DIDÀCTIQUES estructurades en SESSIONS de classe. Una sessió equival a una 
classe	d’uns	50	minuts	de	durada.  

Els cursos del projecte.eso/ incorporen una secció transversal de TÈCNIQUES DE TREBALL	amb	orientacions,	recursos	i	estratègies.	
És	una	eina	bàsica	per	ajudar	els	alumnes	a	millorar	el	seu	rendiment	personal	en	el	procés	d’aprenentatge.

Les	programacions	i	el	tractament	dels	continguts	es	fonamenten	en	les	COMPETÈNCIES BÀSIQUES i s’adapten als diversos perfils 
d’estudiants.

El	professor	o	professora	podrà	escollir	un	ITINERARI PAUTAT,	amb	un	guió	predeterminat	i	ambientat	en	una	història,	o	bé	elaborar	
el	seu	propi	itinerari	fent	un	ús	lliure	i	personalitzat	dels	materials.

En cada unitat didàctica es planteja un REPTE o PROJECTE	per	mitjà	d’un	vídeo	i	uns	personatges	que	mantenen	el	fil	argumental	del	
curs.	La	combinació	de	tots	els	reptes	parcials	conduirà	els	alumnes	a	la	realització	d’un	treball	final	global.

Cada	sessió	s’associa	a	unes	ACTIVITATS,	ordenades	per	nivells	de	dificultat	i	basades	en	la	interactivitat	i	els	recursos	que	aquest	nou	
suport	proporciona.

L’àrea de visualiplas.eso/ té	una	secció	específica	de	REPORTATGES	amb	recursos	multimèdia	seleccionats	segons	els	continguts.	Aquests	
recursos	seran	de	gran	utilitat	per	al	professorat	i	els	alumnes	en	el	treball	dels	materials.



programació	de	contingutsvisualiplas.eso/

1 LA PERCEPCIÓ 

SEGON CURS

3 LLEGIR IMATGES 5 LA GEOMETRIA PLANA2 LA COMPOSICIÓ 4 LA PUBLICITAT 6 REPRESENTAR L’ESPAI

La importància dels sentits i de la cultura

La influència cultural en la percepció

La capacitat dels artistes per veure 
el món de manera diferent

La influència sensorial en la percepció
•	 Il·lusions	òptiques
•	 Imatges	ambigües
•	 Figures	impossibles

Les finalitats del llenguatge visual
•	 L’esquema	de	la	comunicació	
•	 Les	funcions	dels	missatges	visuals

El cinematògraf
•	 Una	nova	manera	de	mirar	el	món

La imatge fixa
•	 La	fotografia
•	 El	punt	de	vista	i	l’enquadrament
•	 La	planificació
•	 Els	angles	de	la	càmera
•	 Els	plans	i	la	profunditat	de	camp

La narració en el temps
•	 Les	pintures
•	 Les	auques
•	 El	còmic

Les formes geomètriques planes
•	 La	circumferència	i	el	triangle

Direccions i angles
•	 Posicions	relatives	de	dues	rectes
•	 Traçats	amb	escaires	i	amb	compàs	i	regle

Construccions de polígons regulars

Les relacions geomètriques
•	 Igualtat	i	semblança
•	 Proporció	i	escales

La manera com s’ordenen els elements

L’equilibri: estàtic i dinàmic

Les relacions amb el rectangle

Els elements bàsics de la composició
•	 El	punt
•	 La	línia
•	 El	pla
•	 La	textura

La llum
•	 Els	fonaments	físics	de	la	llum
•	 L’espectre	electromagnètic
•	 L’espectre	visible

El color
•	 El	color	llum
•	 La	mescla	additiva
•	 Les	llums	primàries
•	 Les	llums	secundàries
•	 Les	llums	complementàries
•	 El	color	pigment
•	 La	mescla	subtractiva
•	 Els	colors	primaris
•	 Els	colors	secundaris
•	 Els	colors	complementaris
•	 Les	variables	del	color
•	 La	percepció	del	color
•	 La	temperatura	del	color
•	 La	significació	del	color,	harmonia	i	contrast

Llum i ombra
•	 El	clarobscur

La funció de la publicitat

Tipus de publicitat
•	 Descriptiva
•	 Emotiva
•	 Simbòlica

Breu història de la publicitat

Els canals
•	 Les	característiques
•	 Les	tècniques	publicitàries	en	el	missatge	

publicitari

La denotació i la connotació
•	 Els	tòpics	socials
•	 Els	tòpics	sexistes	en	el	missatge	publicitari

L’eslògan publicitari

Els recursos per a crear un missatge 
publicitari

L’art i la publicitat, el pop-art

El caràcter universal dels sistemes  
de representació

Les axonometries
•	 La	perspectiva	axonomètrica

La perspectiva cònica

El sistema dièdric
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1 EL MISSATGE VISUAL 3 LA REPRESENTACIÓ
   ABANS DE LA FOTOGRAFIA 

5 LA REPRESENTACIÓ  
   DESPRÉS DE LA FOTOGRAFIA

2 LA COMPOSICIÓ 4 LA PUBLICITAT 6 ELS SISTEMES DE REPRESENTACIÓ 

La comunicació visual i artística
•	La	comunicació	casual	i	intencionada
•	Els	elements	del	missatge	visual
•	L’emissor	i	el	receptor
•	La	temàtica	i	el	gènere
•	El	simbolisme

L’art, testimoni gràfic de la història
•	El	Romànic
•	El	Renaixement

El significat dels objectes
•	L’objecte	creador	de	significats

La poesia visual i els poemes objecte
•	Joan	Brossa

L’art figuratiu i l’art abstracte

L’art com a imatge de la història

La representació del cos al llarg  
del temps
•	En	l’art	paleolític	
•	L’art	egipci
•	L’art	clàssic
•	L’art	medieval
•	El	Renaixement
•	El	Barroc
•	El	Neoclàssic
•	L’art	modern

Els orígens de la geometria

Punts i rectes notables de triangle
•	El	circumcentre
•	L’incentre
•	L’ortocentre
•	El	baricentre

La construcció d’un triangle
•	Coneixent	els	catets
•	Coneixent	un	catet	i	l’angle	que	forma	amb	

la	hipotenusa
•	Coneixent	un	catet	i	la	hipotenusa
•	Coneixent	la	hipotenusa	i	l’angle	que	forma	

amb	un	dels	catets
•	Coneixent	els	tres	costats
•	Coneixent	dos	costats	i	un	angle
•	Coneixent	dos	costats	i	la	mitjana
•	Coneixent	dos	costats	i	l’altura
•	Coneixent	un	costat
•	L’altura	i	un	angle
•	Coneixent	un	costat
•	L’altura	i	la	mitjana

Proporció i escales
•	Teorema	de	Tales
•	Divisió	d’un	segment	en	parts	iguals
•	El	triangle	universal	de	les	escales

Tangències
•	Circumferències	i	rectes	tangents
•	Circumferències	tangents	entre	si

La percepció
•	La	teoria	de	la	gestalt
•	El	moviment	aparent
•	La	llei	de	la	pregnància
•	L’organització	dels	estímuls
•	La	llei	de	fons	i	figura

La forma
•	Els	elements	graficoplàstics
•	Els	tipus	de	forma
•	La	percepció	de	la	forma

La proporció
•	La	mesura
•	La	proporció
•	El	cànon
•	La	proporció	àuria	o	divina	proporció

El color i la textura
•	Les	característiques	expressives	del	color
•	El	color	real	o	color	dels	objectes
•	El	color	utilitari
•	El	color	simbòlic	i	expressiu
•	El	color	llum
•	El	color	pigment
•	La	textura
•	Les	textures	visuals

La composició
•	El	pes	visual
•	La	composició	en	el	pla
•	La	regla	dels	terços
•	Tipus	de	composició
•	El	ritme,	la	composició	en	l’espai
•	Composició	i	ritme	en	l’escultura
•	Composició	en	l’arquitectura
•	La	composició	modular

La revolució en el món de la creació 
d’imatges
•	La	imatge	abans	i	després	de	la	fotografia

Els orígens de l’art modern
•	L’Impressionisme
•	Els	pioners	de	les	avantguardes

Els moviments d’avantguarda
•	El	Futurisme
•	El	Cubisme
•	L’Expressionisme
•	El	Fauvisme
•	El	Dadaisme
•	El	Surrealisme

La representació convencional
•	La	projecció	cilíndrica
•	La	projecció	cònic
•	Els	sistemes	de	representació

El sistema dièdric
•	Les	perspectives	axonomètriques

El pas d’axonomètric a dièdric
•	El	pas	de	dièdric	a	axonomètric

TERCER CURS
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1 LES FORMES PLANES

5 L’ART

QUART CURS
3 EL MISSATGE VISUAL

7 EL SÍMBOL GRÀFIC

2 LES FORMES TRIDIMENSIONALS

6 EL DISSENY GRÀFIC

4 TÈCNIQUES DE CREACIÓ

8 EL DISSENY INDUSTRIAL

Les formes poligonals: triangles  
i quadrilàters

Construcció de polígons regulars inscrits en una circumferència

Construcció de formes poligonals donada alguna mesura 
coneguda

Tangències: rectes, circumferències, enllaços, arcs i corbes 
tècniques

L’art i l’artista

El món antic: Grècia i Roma

Edat mitjana: romànic i gòtic

Edat moderna: Renaixement i Barroc

Segle xix: Neoclacissisme, Romanticisme, Realisme  
i Impressionisme

Segle xx: avantguardes, expressionisme abstracte, art 
conceptual i art pop

El llenguatge visual: percepció, elements de la comunicació, 
denotació i connotació

La forma

Percepció, categories i condicionants fisiològics del color

Simbolisme i il·luminació en el color

La retòrica visual: metàfora, metonímia, sinècdoque, hipèrbole 
i prosopopeia

La comunicació gràfica: símbols i senyals

La identitat corporativa: la marca, el logotip i la sigla

Les acotacions: definició i dibuix

Disseny d’un objecte: vistes i procés del projecte

Disseny arquitectònic: acotacions, planta de cotes i dibuix del 
projecte

La perspectiva cònica: elements, representació frontal i obliqua, 
perspectiva de la circumferència

La perspectiva d’interiors

El disseny gràfic, la seva funció i la seva relació amb l’art

Les especialitats del disseny gràfic: disseny editorial, disseny 
publicitari, disseny d’imatge corporativa, senyalística  
i embalatge (packaging)

Antecedents del disseny gràfic: món antic, edat mitjana, segle 
xv i Renaixement

L’era digital: infografia i imatge digital

El cartell: cartells moderns, segle xx, cartell polític i art al carrer

El dibuix: el paper i el dibuix per ordinador

La pintura: el pigment i l’aglutinant. Les diverses tècniques 
pictòriques

La imatge original i la imatge seriada (xilografia, calcografia, 
litografia i linografia)

La fotografia

Imatges en el temps: el cinema, la televisió, el vídeo i el videoart

La representació en l’espai: l’escultura i l’arquitectura

L’objecte artesanal i l’objecte industrial: els objectes quotidians  
i el disseny industrial

Els inicis del disseny industrial: John Ruskin, William Morris i el 
moviment de les Arts and Crafts, el disseny industrial modern 
(Peter Behrens) i el Modernisme

El disseny modern: Neoplasticisme, Constructivisme  
i Bauhaus

Els dos elements bàsics del disseny: la forma i la funció

La bellesa dels objectes: la funció estètica i l’objecte artístic
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El curs de visualiplas.eso de 4t es presenta 
en format de llibre digitalitzat i té un seguit 

de funcionalitats per a facilitar-ne 
la visualització i el treball dels continguts.

Sumari.

Enviar a 
un	amic.

Vista en 
miniatures.

Zoom. Anar	a	la	pàgina.Buscar. Imprimir.Pantalla	completa.

Ajuda.

Descarregar	l’arxiu	PDF.

Gira	les	pàgines	també	utilitzant	
els	botons	de	direcció

Amplia	la	foto	amb	un	clic.
Redueix	la	foto	de	nou	amb	un	clic.

Avança	fent	un	clic	a	la	cantonada	inferior.

Fitxer	de	les	activitats	en	format	PDF.



Aquesta	és	la	interfície	que	presenta	la	pàgina	índex 
d’un curs de visualiplas.eso/.	Hi	trobem	l’accés	a	cada	
una de les unitats didàctiques del curs i a altres recur-
sos,	com	la	Guia del professor,	els	vídeos	relacionats	
amb	els	reptes o projectes	que	proposem	i	les	sec-
cions específiques	de	cada	àrea.	

Pàgina  
ÍNDEX DEL CURS

Des	d’aquí	es	pot	accedir	 
a	la	Guia	del	professor.

Menú	visual	de	les	unitats	
didàctiques	dels	curs	amb	una	
breu	presentació	dels	continguts.

estructura de cada cursvisualiplas.eso/
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ESQUEMES

Totes	les	unitats	didàctiques	tenen	un	esquema o mapa 
de conceptes	dels	continguts	que	ofereix	una	síntesi	 
visual	i	navegable	dels	blocs	temàtics.	Tots	els	continguts	
de	la	unitat	d’un	cop	d’ull.

Alguns	punts	de	l’esquema	
enllacen	amb	les	informacions	
de	la	unitat.



estructura de cada cursvisualiplas.eso/

Navegació per una 
UNITAT

La	 interfície	 d’una	 unitat	 didàctica	 de	 visualiplas.eso/ 
està	pensada	perquè	els	materials	es	treballin	en	pantalla,	
i	 presenta	 uns	 menús	 molt	 intuïtius	 que	 faciliten	 la	
navegació	pels	continguts.

Número	de	la	unitat. Sessió.

Proposta	d’itinerari	pautat	lineal.Menú	desplegable	amb	els	continguts	
de	les	diferents	sessions	que	es	treballen.

Àrea	de	consulta.	Es	poden	fer	cerques	seleccionant	
el	banc	de	recursos	que	interessi	més.

Apartats fixos en totes 
les unitats del curs. 

Accés	a	les	tècniques	
de	treball.

Títol	de	la	unitat.

Accés	a	totes	les	activitats	
de	la	unitat.
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Enllaç	amb	un	PDF	imprimible	amb	activitats	extres	
relacionades	amb	totes	les	unitats	del	curs.



Eines	per	a	personalitzar	
els	materials	(notes	 
i	comentaris,	importació	
d’arxius	propis,	impressió	
de	materials,	etc.).

estructura de cada cursvisualiplas.eso/

Pantalla  
D’UNA SESSIÓ

“Pàgines”	o	pantalles	
d’una	sessió.

Activitats	relacionades	
amb	el	contingut	de	 
la	sessió.	

Títol	de	la	sessió.

Les	pantalles	d’informació	de	les	unitats	di-
dàctiques	tenen	un	caràcter	expositiu	i	refe-
rencial,	i	estan	basades	en	un doble suport 
interrelacionat,	el	textual i el gràfic.	

La informació	es	planteja	amb	un	hiper-
text	 que	 enllaça	 amb	 pàgines	 internes	 o	
amb	mèdies	seleccionades	d’acord	amb	els	
continguts	que	s’estan	treballant.

Títol	de	la	unitat. Contingut	de	la	pàgina.Galeria.

Informació	 
amb	hipervincles.

Enllaços	d’interès	
recomanats	per	a	la	sessió.
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Vídeo.

La Galeria	 ofereix	 una	 aproximació	 multimèdia	 als	
continguts	mitjançant	fotografies,	animacions,	vídeos	
i	arxius	de	so.

Informació	interrelacionada.
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ACTIVITATS

Cada	sessió	té	associat	un	paquet	d’activitats relacio-
nades	en	tot	moment	amb	el	contingut	que	s’està	tre-
ballant	a	classe.	Les	activitats	que	es	proposen	estan	
ordenades	seguint	un	procés	de	treball	pautat	i	són	
molt	atractives	tant	pel	contingut	com	pel	format.

Menú	amb	les	activitats	
proposades	per	a	treballar	 
els	continguts	d’aquesta	sessió.
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Enviar	al	professor.

Eines de correcció 
d’ús	del	professor.

Llista de les activitats 
de	la	sessió.

En	les	activitats	obertes	que	l’alumne	envia	al	professor,	
aquest	té	la	possibilitat	d’introduir	la	nota	de	valoració.	

L’alumne	podrà	visualitzar	aquesta	qualificació.
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Imprimir	la	pantalla.AVALUACIÓ

L’àrea	d’educació	visual	i	plàstica,	a	diferència	d’altres	
àrees	 del	 projecte.eso,	 proposa	 una	 avaluació dels 
continguts	 de	 la	 unitat	 mitjançant	 una	 bateria	 de	
qüestions	 que	 l’alumne	 ha	 de	 respondre	 i	 enviar	 al	
professor.

La	proposta	inclou	moltes	preguntes	que	es	poden	se-
leccionar	en	funció	del	treball	que	es	fa	a	l’aula	i	dels	
aspectes	a	avaluar.
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estructura de cada cursvisualiplas.eso/

AUTOAVALUACIÓ

Totes	les	unitats	presenten	una	autoavaluació de 
valoració individual	dels	alumnes	de	tipus	test	i	au-
tocorrectiva.	
  
Si	 la	 resposta	no	és	 correcta,	 l’enunciat	de	 la	pre-
gunta	 enllaça	 amb	 la	 pantalla	 d’informació	 per	 a	
repassar	el	que	no	s’ha	après.	

Test	de	10	preguntes.
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Des	del	perfil	de	professor	de	cada	un	dels	cursos	es	pot	accedir	a	la	guia didàctica.

Aquesta	guia	ofereix	una	explicació	general	del	projecte	i	conté	una	guia	ràpida	d’ús	dels	mate-
rials.	També	s’hi	explica	l’estructura didàctica de l’àrea i la programació del curs,	amb	els	
continguts,	els	objectius	i	les	competències	bàsiques,	així	com	una	proposta d’avaluació inicial 
i final.	

A	 més,	 de	 cada	 una	 de	 les	 unitats	 del	 curs,	 es	 pot	 consultar	 la	 programació,	 les	 orientacions	 
didàctiques	i	fer	servir	un	model	de	control	amb	les	solucions	corresponents.

La	guia	didàctica	està	disponible	en	format PDF	per	a	poder-la	consultar,	descarregar	i	imprimir.

També	s’ofereixen	les	programacions	del	curs	en	Word.

Guia didàctica  
DEL CURS
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Tots	els	cursos	de	visualiplas.eso/	tenen	a	l’abast	
la	Biblioteca	digital,	un	banc	de	recursos	propis	i	
exclusius	de	gran	qualitat.

Biblioteca  
DIGITAL

estructura de cada cursvisualiplas.eso/

L’Enciclopèdia de l’estudiant d’ESO
Eina de consulta innovadora 
adreçada	als	estudiants,	amb	 
la	qual	podran	resoldre	dubtes,	
estudiar	i	fer	millor	els	treballs.

Els Diccionaris d’Enciclopèdia Catalana
Un	diccionari	pràctic	per	a	trobar	
les	paraules	d’ús	més	freqüent	i	les	
pròpies	de	les	àrees	de	coneixement	
de	l’ensenyament	obligatori.

L’Enciclopèdia.cat
És	una	versió	renovada	“en	línia”	
de	la	Gran	Enciclopèdia	Catalana	
amb	més	de	mig	milió	d’entrades.

El curs
Cerca	dintre	 
de	la	informació	
del	curs.
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Els cursos digitals disposen d’un sistema de 
cerca a la Biblioteca digital que	funciona	

amb	un	cercador	que	fa	servir	la	tecnolo-
gia             .	Es	tracta	d’una	forma	de	cer-
ca	fàcil	i	coneguda	per	tots	els	usuaris.

CURS DIGITALOFERTA 1

TECNOLOGIA



Requeriments bàsics del projecte.eso

Tant la plataforma com els materials funcionen correctament amb 
Windows, Linux i Mac Os fent servir els navegadors:
•		Internet	explorer,	versions	7	i	8
•		Firefox:	versions	3.X
•		Google	Chrome

Per a veure determinats materials cal tenir instal·lats:
•		Adobe	Flash	Player	9	o	superior
•		Adobe	Reader	8	o	superior

Pel que fa a l’ordinador, es requereix:
•		Processador	mínim:	Intel	Atom	270	(netbooks)	/	Pentium	III	a	1	GHz
•		Memòria	òptima:	1	GB	RAM

Una	resolució	mínima	de	pantalla	de	1024	x	600	píxels.

Per	a	una	visualització	completa	de	les	pàgines,	és	recomanable	
un	màxim	de	dues	barres	d’eines	visibles	al	navegador.

El projecte.eso/ funciona 
en tots els entorns 
virtuals d’aprenentatge.

PERFIL DE PROFESSOR O PROFESSORA 
Des	d’aquesta	pantalla	s’accedeix	a	les	prestacions	generals	de	la	plataforma.

Accés	al	menú	
d’un	curs.

Accés	al	
calendari 
i consulta dels 
esdeveniments	
passats	o	futurs.

Consulta	
o	modifi	cació	
de les dades 
personals 
del	professor.

Els	professors	
poden	penjar	arxius,	
crear	blocs,	wikis	i	
fòrums	de	debat.

Accés	a	la	missatgeria	
interna o correu i a la 
secció	d’avisos.	
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Funcions i eines:

•	Gestió	de	grups	i	subgrups.

•	Historial	dels	alumnes:	informes,	seguiment	
d’avaluacions,	etc.	de	cada	alumne.

•	Missatgeria	interna.

•	Espai	per	a	la	publicació	d’arxius	de	creació	pròpia	
dels	professors.

•	Eines	com	fòrums,	wikis,	missatgeria	instantània,	
blocs…	associades	a	cursos.

•	Calendari	i	agenda,	personal	i	per	curs.

Accés	a	un	grup	
o	subgrup.

Consulta	de	la	llista	
d’alumnes	del	grup.

Tornar	a	la	
pàgina	del	curs.

Es	poden	afegir	alumnes	al	
grup	seleccionat	o	eliminar-ne.

GESTIÓ DE GRUPS I SUBGRUPS



Text-LaGalera	ha	creat	una	plataforma	pròpia	a	
partir	del	Moodle	per	a	facilitar-ne	l’adaptació	al	
nou	entorn	de	 treball.	A	més,	 s’hi	han	 incorpo-
rat prestacions pròpies que la converteixen en un 
Moodle	personalitzat.	

PERSONALITZAT

EL CURS

Consulta	de	la	llista	d’alumnes	
d’aquest	curs	i	grup.

El	professor	pot	fer	seguiment	
de	totes	les	activitats	que	ha	
fet	cada	alumne.	
Aquest	mòdul	funciona	en	
totes	les	plataformes	que	són	
Moodle.

Accés	al	curs	digital.
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QUALIFICADOROpcions	que	permeten	fi	ltrar	
o triar els resultats que es 
mostren	en	pantalla.

Permet	seleccionar	les	
unitats els resultats de 
les	quals	es	volen	veure.

Puntuació	mitjana	obtinguda	
en	cada	activitat.

Percentatge	d’activitats	
realitzades	dins	la	unitat.

Permet	veure	la	mitjana	d’intents	
de les activitats i les dades del 
primer,	el	darrer	o	el	millor	intent.

Permet	indicar	la	franja	
de	temps	per	a	la	qual	
es	vol	veure	els	resultats.

Activitats	de	la	unitat.	La	icona	“T”	
identifi ca les activitats de resposta 
oberta.	I	la	fl	etxa	identifi	ca	les	
activitats	autocorrectives.

Títol	de	la	unitat	o	les	
activitats	seleccionades.	

Permet	triar	l’alumne	les	dades	
del	qual	es	volen	consultar.

Puntuació	mitjana	obtinguda	 Percentatge	d’activitats	

Permet	seleccionar	un	grup	o	curs.

Nom	dels	alumnes	
seleccionats.

Activitat	oberta	pendent	
de	corregir.	Es	pot	corregir	
fent	clic	sobre	la	casella.

Tornar	a	la	pàgina	del	curs.

Permet	triar	les	activitats	que	
es	volen	veure	(fi	nalitzades,	
de	resposta	oberta	pendents	de	
corregir,	les	ja	corregides,	etc.).

Puntuació	obtinguda.	
Es	pot	modifi	car	fent	
clic	sobre	la	casella.

Les dades es poden exportar en un 
arxiu	en	format	CSV,	que	es	pot	
obrir	i	treballar	amb	Excel	o	Calc.



El kit d’emergència per a l’àrea de visualiplas.eso/  

inclou els materials següents:

•	Presentacions,	arxius	multimèdia	de	suport	per	a	
projectar	o	per	a	pissarres	digitals	interactives.

•	PDF	de	les	activitats.

•	Llibre	del	curs	digitalitzat.

•	PDF	de	la	guia	didàctica	del	curs	digital.	

•	Programació	de	continguts	del	curs	digital.

Els	continguts	d’aquest	kit	es	poden	
actualitzar	a	través	de	la	pàgina	web	
www.lagaleratext.cat.

Un projecte sempre 
connectat
El projecte.eso/ inclou 

un KIT D’EMERGÈNCIA 

fora	de	línia	que	té	en	

compte	les	necessitats	dels	

alumnes	i	dels	professors	per-

què	es	pugui	seguir	treballant	

sense	trencar	el	ritme	de	la	classe.



www.lagaleratext.cat
A LA PÀGINA WEB TENS TOTA LA INFORMACIÓ 
AL TEU ABAST

•	Demos	i	catàlegs	dels	cursos	perquè	els	puguis	conèixer.	
Enregistra’t	a	la	nostra	pàgina	i	podràs	mirar,	provar	i	remenar	
els	continguts	de	cada	curs.

•	Informació	sobre	els	entorns	d’aprenentatge	que	utilitzem	a	fi		
que	puguis	escollir	el	que	millor	s’adeqüi	a	les	teves	necessitats.

•	Explicació	dels	materials	que	tindràs	al	kit	d’emergència	perquè	
estiguis	preparat.

•	Si	tens	dubtes	pots	descarregar-te	una	guia	ràpida	en	format	PDF.

•	T’oferim	un	servei	d’atenció	al	professorat	perquè	puguis	
treballar	de	forma	còmoda	i	àgil.

DEMANA 

UNA LLICÈNCIA DE PROVA!

CURS DIGITALOFERTA 1



visualiplas/ llibre	de	curs

Disposem	d’un llibre per 2n, 3r i 4t adaptat als 
requeriments	curriculars	LOE.	Els	llibres	tenen	com	
a	finalitat	desenvolupar	 les	capacitats	perceptives,	
expressives	 i	 estètiques	de	 l’alumnat	 i	 dotar-lo	de	
les	 eines	 que	 li	 permetin	 accedir	 i	 transformar	 la	
informació	en	coneixement.

Índex i continguts 
de	la	unitat. Número	de	la	unitat.Títol	i	resum	del	capítol.
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Pàgina  
D’INFORMACIÓ

Contingut	acompanyat	
d’il·lustracions	o	imatges	
per	a	fer-lo	més	entenedor.

Marges	amb	informació	
complementària.



ACTIVITATS

Exercicis	per	treballar	
els	continguts.

Número	de	pregunta	
i	símbols	descriptius	
del tipus d’activitat  
i	dificultat.

visualiplas/ llibre	de	curs
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AVALUACIÓ

Qüestionari	d’avaluació.



Les Guies didàctiques	 ofereixen	 una	 explica-
ció	general	del	projecte	de	Text-La	Galera	pera	a	
l’Educació	Secundària	Obligatòria.	El	projecte	fa	
èmfasi	en	la	contribució	de	l’àrea	a	les	competèn-
cies	bàsiques.	També	inclou	l’estructura	didàctica	
del	curs	i	la	programació,	amb	els	continguts,	els	
objectius	i	una	proposta	d’avaluació	inicial	i	fi	nal.

Cada	guia	va	acompanyada	d’un	CD que inclou 
la	guia	didàctica	en	PDF	i	les	programacions	del	
curs	en	Word.

Guia didàctica
DEL LLIBRE DEL CURS

visualiplas/ llibre	de	curs
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