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SUMARI
Resum amb els principals 
continguts de la unitat.

TÈCNIQUES
Llistat amb les tècniques bàsiques 
que es desenvolupen a la unitat.

REPTE INICIAL
Cas contextualitzat que serveix com 
a introducció als continguts que es 
presentaran al llarg de la unitat. Aquest 
repte inicial es reprèn al final de la unitat. 
Aquests reptes es podran resoldre de 
forma cooperativa si el professor ho 
considera oportú. Al Solucionari tindrà 
suggeriments per posar-ho en pràctica a 
l’aula de forma cooperativa.

Passeig per la unitat

INICI DE LA UNITAT
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INFOGRAFIES
Continguts explicats gràficament 
mitjançant il•lustracions.

TAULES
S’inclouen per exposar els 
continguts de forma ordenada i 
facilitar-ne així l’estudi.

ELS CONTINGUTS estan 
perfectament estructurats per 
apartats i subapartats, explicats de 
forma clara i senzilla, i adaptats al 
nivell de l’alumnat.

TEXTOS DESTACATS
Es destaquen definicions de conceptes 
clau i contingut important en el 
desenvolupament de la unitat.

DESENVOLUPAMENT DE CONTINGUTS
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TEXTOS AL MARGE
Textos explicatius que complementen 
els continguts explicats a la unitat. 
Aquests poden ser termes importants, 
curiositats, suggeriments de pàgines 
web per consultar, etc.

TÈCNIQUES
Són protocols detallats d’accions que 
són dutes a terme pels TCAI o bé amb 
la seva col•laboració. Les tècniques 
estaran formades per títol, descripció, 
materials necessaris, protocol i 
observacions.

ICONA DE VÍDEOS
Accés a vídeos en la 
versió digital.

IMATGES
S’inclouen nombroses il•lustracions 
i fotografies per complementar 
l’explicació del contingut teòric i 
millorar-ne la comprensió.

Passeig per la unitat
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EXEMPLES
Casos per il•lustrar el 
contingut que acompanyen.

A LA PRÀCTICA
Activitats pràctiques que es poden 
realitzar a l’aula taller o en un entorn 
professional real, on es mostra la 
solució detallada amb els passos per 
arribar a la solució.

CASOS PRÀCTICS
Són activitats 
pràctiques que es 
poden realitzar a 
l’aula taller o en un 
entorn professional 
real. Apareixeran 
sense solució al llibre.
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RESUMEIX
És un esquema organitzat dels principals 
continguts de la unitat convertits en activitat per 
tal que la completin al seu quadern.

RESOL I PRACTICA
Són dos blocs d’activitats diferenciades: el primer, 
amb activitats teòriques classificades per epígrafs 
i el segon, amb activitats pràctiques, per resoldre 
ja sigui a l’entorn professional o a l’aula taller i que 
situen els alumnes en un entorn laboral real, amb 
una situació possible en què es puguin trobar un 
cop que s’incorporin al seu lloc de treball.

ACTIVITATS DIGITALS
A més de les activitats proposades 
a Resol i Practica, l’alumne 
comptarà amb activitats digitals 
interactives a les quals podrà 
accedir mitjançant un enllaç en la 
seva versió Blink.

PÀGINES FINALS

El seu objectiu és comprovar que l’alumnat ha assimilat els continguts exposats al llarg de tota la 
unitat i que s’han assolit els objectius corresponents. A més, es fomenta l’ús de les tecnologies a 
través de la versió digital del llibre de l’alumne, així com la metodologia d’aprenentatge cooperatiu 
proposada per a la resolució definitiva del repte plantejat en començar la unitat.
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Passeig per la unitat
POSA’T A PROVA
Conjunt de preguntes tipus test per tal que l’alumnat comprovi els 
seus coneixements sobre la unitat. El professor disposarà de les 
solucions corresponents en el seu material a Advantage.

COMPLETA EL REPTE
Per finalitzar la unitat, es reprèn el repte inicial per tal que els 
alumnes el resolguin després d’haver assolit els objectius de la 
unitat. Podran comparar els coneixements adquirits amb els 
coneixements inicials. Al Solucionari, se li ofereixen al professor 
suggeriments sobre com aplicar les tècniques cooperatives.




