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Vivim en un món canviant. Canvien els hàbits 
i la manera de relacionar-nos en un entorn 
cada vegada més divers. Canvia el clima, 
que ens obliga a reaccionar d’una manera 
activa i a involucrar-nos, com a individus i 
com a societat, en la preservació del pla-
neta. Canvia el nostre entorn, i la revolució 
tecnològica ens empeny a actualitzar els 
nostres coneixements cada dia. I també 
canvia el nostre marc legal, que comporta 
novetats que ens afectaran com a agents 
educatius. 

Des d’Editorial Barcanova ens comprome-
tem a acompanyar-te en aquest recorregut 
ple de canvis i t’oferim tot el nostre suport.

Per això posem al teu abast diferents res-
postes per a un entorn educatiu divers.

Per això Canviem amb tu…

Descobreix tot el que Editorial Barcanova 
pot oferir al teu departament. Es tracta 

d’una proposta sòlida, rigorosa  
i actualitzada historiogràficament,  
que constitueix una eina de primer 

ordre tant per a l’alumnat com per al 
professorat. El Programa Rosa Luxemburg 

ha estat pensat i redactat per satisfer  
les necessitats de cada aula durant  

els dos cursos de Batxillerat. 

Descobreix aquest enfocament innovador 
que dona resposta a les noves necessitats  

de les aules del segle xxi.
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BATXILLERAT

SÒLID, ATRACTIU  
I DIDÀCTIC

DISSENY I APARAT 
GRÀFIC

PERSPECTIVA  
DE GÈNERE

Els continguts del programa  

Rosa Luxemburg –líder 

del partit socialdemòcrata 

alemany– s’enfoquen  

des d’una perspectiva  

historiogràfica moderna  

i de gènere. 

S’hi destaquen,  

entre altres exemples, 

Olympe de Gouges,  

Mary Wollstonecraft, Hedi 

Lamarr o Angela Merkel.

La solidesa del text va 

acompanyada d’una gran 

riquesa en l’aparat gràfic, 

molt important en  

l’assignatura d’història. 

Les fotos i les il·lustracions 

han estat seleccionades 

amb molta cura,  

tant pel que fa a la 

pertinència històrica  

com a l’impacte visual. 

L’obra conté mapes, 

gràfics, taules, 

histogrames, etc.

Els continguts  

es presenten de manera 

rigorosa i didàctica  

historiogràficament. 

És una obra manejable  

i adaptada per a la pràctica 

a l’aula i a la lectura  

dels alumnes. 

Igualment constitueix  

una obra de referència  

per al professorat.

LES CLAUS DEL PROGRAMA

HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI
PROGRAMA ROSA LUXEMBURG
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CARTOGRAFIA PROJECTE DIGITAL
INFORMACIÓ  

ACTUALITZADA

Projecte digital  

multidispositiu,  

multisuport  

i descarregable  

(visualització on-line i 

off-line), que s’adapta  

i es visualitza a totes  

les plataformes i a tots  

els entorns virtuals  

d’aprenentatge.

S’hi esmenten  

i treballen els conceptes 

més moderns: objectius 

de desenvolupament 

sostenible (ODS),  

la cimera del COP-26,  

el moviment Me Too,  

els efectes del 

Coronavirus, etc. 

I també s’han actualitzat 

mapes i dades: Índex de 

Desenvolupament Humà 

(IDH), Covid-19, etc.

De tot el repertori gràfic 

cal destacar especialment 

l’aparat cartogràfic, que 

és riquíssim i inusual en 

aquesta mena d’obres. 

El llibre inclou més de 

100 mapes, que per ells 

mateixos ja constitueixen 

un autèntic atles històric. 

És a dir, amb el llibre  

es compra un atles.
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Entra al web  
per veure  

els materials!

parlemdeducacio.cat
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El Programa Rosa Luxemburg presenta els 

continguts i les activitats ajustats a l’ordenació 

curricular del Departament d’Educació de l’any 

2022. Orientats al desenvolupament competen-

cial i de l’esperit crític de l’alumnat, afavoreixen 

el creixement de les habilitats i les aptituds que 

demana la nostra societat, cada vegada més diversa, 

i responen, d’una manera innovadora, al nostre 

compromís amb els objectius de desenvolupament 

sostenible (ODS). 

Text introductori 
que anticipa els nous 

continguts i els enllaça 
amb els anteriors.

Il·lustració que 
reflecteix alguns 

aspectes de l’època.

MATERIAL DE L’ALUMNE

HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI • BATXILLERAT

Índex dels temes 
principals de la unitat.

Eix cronològic que mostra  
els fets polítics i culturals 
relacionats amb el període.
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Mapes històrics 
temàtics i atractius, 

que faciliten  
l’aprenentatge.

El paper de la dona 
en la història  

contemporània.

Petites biografies  
de personatges  

històrics destacats.

Gràfics, quadres, 
infografies...  

que ajuden a entendre  
els fets històrics.

Continguts  
redactats de manera  
didàctica i rigorosa. Informació addicional 

amb ressenyes biogràfiques 
o textos històrics destacats.
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Activitats  
per practicar  

els continguts 
apresos.

Resum esquemàtic 
dels continguts  

de la unitat.

ODS. Vinculació dels 
continguts als Objectius 

de Desenvolupament 
Sostenible.

Recursos  
bibliogràfics  
i audiovisuals 

comentats.

Informació 
completament 
actualitzada.

HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI • BATXILLERAT
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Documents històrics 
que faciliten  

la comprensió  
dels fets.

Aquest apartat, que els alumnes trobaran al seu espai personal  
del web www.barcanova.cat, constitueix un treball pràctic amb el 
qual aprendran a analitzar els diferents tipus de fonts històriques  

i adquiriran habilitats pròpies de la investigació històrica.  
Conté explicacions sobre la metodologia, un exemple  

desenvolupat i una proposta d’activitat.

Tipologia  
dels documents. 

Se n’ofereixen  
de diversos 

tipus: escrits, 
fotogràfics, 
artístics...

El Programa Rosa Luxemburg posa a disposició del professorat una guia 

d’aula amb orientacions didàctiques i el solucionari. Aquesta guia es pot 

descarregar accedint a l’espai personal del web www.barcanova.cat.

GUIA D’AULA

       indica que cal anar a l’espai  
personal del web www.barcanova.cat  
per accedir a enllaços i continguts.

taller d´historia
,
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PROJECTE DIGITAL

La proposta digital de Barcanova és EDUDYNAMIC, 

un projecte digital complet que dona una resposta 

global a un entorn educatiu divers i dinàmic.

A partir d’un entorn senzill i intuïtiu, EDUDYNAMIC 

és un projecte digital multidispositiu i multisuport 

que s’adapta i es visualitza a totes les plataformes  

i a tots els entorns d’aprenentatge virtual (Blink 

Learning, Moodle, Alexia, Google Classroom, 

Clickedu, Office 365…).

La diversitat i riquesa de recursos, des d’activitats 

interactives traçables a vídeos, presentacions i lu-

dificació, fa d’EDUDYNAMIC un projecte digital 

actualitzat i complet pensat per canviar amb tu. 

UNA RESPOSTA GLOBAL PER A UN ENTORN EDUCATIU DIVERS
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Activitats autocorrectives, vídeos, mapes conceptuals, ludificació… tot allò 

necessari perquè l’aprenentatge sigui el més complet i personalitzable 

possible per atendre les necessitats específiques de cada alumne i cada 

alumna. 

Augmenten la motivació i fomenten l’autoaprenentatge.

Activitats i avaluacions amb traçabilitat que permeten la recepció de la nota 

automàticament, reduint el temps de correcció del docent.

Gestió en línia de les activitats i tasques assignades a l’alumnat.

I molts més continguts exclusius per millorar la planificació i organització 

docent, i millorar exponencialment l’atenció de les alumnes i els alumnes.

RECURSOS PER A L’ALUMNAT

RECURSOS PER AL PROFESSORAT

Compatibilitat i sincronització  
amb qualsevol dispositiu.

Integració a totes les plataformes  
i entorns EVA.

Gestió en línia de les 
activitats i tasques 

assignades als alumnes.

Continguts i eines  
per treballar on-line i off-line.

Amb suport  
paper o sense.
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PROJECTE DIGITAL

ENTORN SENZILL  
I INTUÏTIU

INTEGRACIÓ  
I SINCRONITZACIÓ

VERSÀTIL

El projecte,  

adaptat a diferents  

enfocaments i necessitats, 

es pot utilitzar com a  

complement del llibre  

imprès o bé com a model  

autònom per a les aules 

més digitalitzades.

Els canvis que fa 

 l’usuari se sincronitzen  

automàticament en  

connectar qualsevol  

dels dispositius amb  

què es treballa.

Des d’on poder  

accedir i treballar amb  

continguts digitals.

LES CLAUS DEL PROJECTE DIGITAL
Barcanova ha desenvolupat EDUDYNAMIC, 

un projecte digital que ofereix solucions per 

a tots els perfils i àmbits de la comunitat 

educativa.
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ON-LINE I OFF-LINE
DIVERSITAT I RIQUESA 

DE RECURSOS
MULTISUPORT  
I UNIVERSAL

Per millorar la comprensió 

dels continguts: activitats 

interactives traçables,  

vídeos, presentacions, 

imatges interactives,  

suggeriments didàctics, 

enllaços, ludificació i...  

molt més!

Són responsive  

i ajusten el seu contingut 

a qualsevol dispositiu:  

mòbil, tauleta, ordinador...

Tots els projectes digitals 

de Barcanova s’adapten  

i es visualitzen a totes  

les plataformes i a tots  

els entorns virtuals  

d’aprenentatge (EVA).

Són descarregables  

per poder treballar també 

sense connexió a la xarxa.
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ALTRES MATERIALS
UNA RESPOSTA PER A CADA NECESSITAT

ATLES

ATLAS HISTÓRICO MUNDIAL, George Duby

Una obra ja clàssica, que presenta 300 mapes amb les principals 
fites del procés històric de la humanitat, des de les primeres 
comunitats prehistòriques fins als nostres dies.

Ideat per Georges Duby, prestigiós historiador francès, es presen-
ta en una edició renovada i actualitzada, que inclou els esdeveni-
ments més recent.

ATLAS DE LOS PAÍSES EN BUSCA DE LA FELICIDAD,  

diversos autors

Una obra que plasma la voluntat humana d’avançar, de progressar,  
de descobrir nous horitzons a la recerca de la felicitat, a costa 
d’arriscar la pròpia existència i tot. Un recorregut per conèixer 
la societat humana des d’un punt de vista inèdit.

ATLAS GLOBAL 

60 mapas inéditos: otro mundo surge ante nuestros ojos 

L’Atlas global és un assaig en imatges, concebut per un 
equip de vint-i-sis historiadors i geògrafs destacats. 

Mitjançant seixanta mapes i infografies, ens explica com 
Occident s’ha vist en el centre del món i que a l’inici del 
segle xxi convé actualitzar els mapes del poder.

978-84-376-3583-5 175016 ATLAS GLOBAL

978-84-18473-78-4 2644011 ATLAS DE LOS PAÍSES EN BUSCA DE LA FELICIDAD

978-84-18100-62-8 2644010 ATLAS HISTÓRICO MUNDIAL • George Duby
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GEOGRAFIA

Aquesta obra constitueix un manual molt rigorós 
que abasta tots els àmbits de la geografia, entesa en 
sentit ampli: geografia física, no cal dir, però també 
s’hi tracten aspectes de demografia, ordenació del 
territori, canvi climàtic, moviments migratoris, etc.

BATXILLERAT

978-84-489-3021-9 1461702 Geografia



www.barcanova.cat
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DISTRIBUEIX  
COMERCIAL GRUPO ANAYA, S.A.

RESPECTEM I TRANSFORMEM  
EL NOSTRE ENTORN

Truca’ns al 

934 955 399
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Entra al web  
per veure  

els materials!

ECOLLIBRES 
BARCANOVA

•  Ús de paper amb un 
50 % menys de fusta.

•  Ús de fibres 100 % 
reciclables que pro-
venen de boscos amb 
certificació PFEC.

•  Reducció del pes en 
un 25 %. 


