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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 i rigorosa,  
que aconsegueix acostar el llatí i el món 
clàssic als alumnes, i ho fa mostrant-los  
els nombrosos vincles amb l’actualitat.  
El Programa Gal·la Placídia 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.



3

B A T X I L L E R A T

NOVETAT
2023

Llati
,



BATXILLERAT

AMÈ, ATRACTIU  
I DIDÀCTIC

LLENGUA LLATINA  
I GRAMÀTICA

LLENGUA LLATINA  
I VOCABULARI

El vocabulari és un dels 

instruments més atractius 

per acostar la llengua 

llatina als alumnes. 

Mitjançant neologismes, 

llatinismes, topònims  

i sentències d’origen llatí 

els alumnes s’adonen  

de la pervivència del  

món clàssic avui.

A més, els mots treballats 

tenen relació amb les 

matèries que estudien a 

batxillerat: història de l’art, 

literatura, geografia...

La Gramàtica es tracta  

de manera pausada  

i progressiva, per  

declinacions i no per casos.

S’hi presenten activitats de 

diferent tipologia  

i dificultat, amb frases 

i textos per traduir: de 

primer adaptats, i després 

amb dificultat progressiva.

Els temes relacionen 

sempre present  

i passat per fer palpable  

l’herència clàssica.

Els continguts del món 

clàssic s’introdueixen  

de manera amena,  

connectant-los amb  

el món actual dels alumnes.

És una obra manejable  

i adaptada per a la pràctica 

a l’aula i la lectura  

dels alumnes. 

El programa Gal·la Placídia 

apropa la matèria de Llatí  

a l’actualitat, amb 

activitats competencials, 

exposicions orals...

LES CLAUS DEL PROGRAMA

LLATÍ
PROGRAMA GAL·LA PLACÍDIA
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LLENGUA LLATINA  
I HERÈNCIA CULTURAL

PROJECTE DIGITAL
PERSPECTIVA  
DE GÈNERE

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.

Els continguts del 

programa Gal·la Placídia 

–princesa romana, filla 

de l’emperador Teodosi– 

s’enfoquen des d’una 

perspectiva moderna  

i de gènere. 

S’hi tracta el paper de la 

dona en el món clàssic: des 

de l’àmbit familiar a l’àmbit 

públic i cultural, i s’hi 

destaquen algunes figures 

representatives.

S’hi presenten de manera 

clara i entenedora 

continguts de la història 

de Roma: com organit-

zaven la vida col·lectiva? 

Quines classes socials 

hi havia? Com vivien els 

esclaus?, etc., i de la vida 

quotidiana dels romans: 

com es desplaçaven? Què 

menjaven? Com es vestien? 

A què jugaven?, etc.
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Entra al web  
per veure  

els materials!

parlemdeducacio.cat
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El Programa Gal·la Placídia presenta els continguts 

i les activitats ajustats a l’ordenació curricular del 

Departament d’Educació de l’any 2022. Orientats 

al desenvolupament competencial 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). 

Índex dels 
temes principals 

de la unitat.
Il·lustració que reflecteix 
alguns aspectes de l’època  

o del contingut tractat  
en la unitat.

MATERIAL DE L’ALUMNE

LLATÍ • BATXILLERAT
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Llengua llatina. 
En aquest apartat 
s’hi tracten tots 
els aspectes de 

gramàtica.

Mapes i il·lustracions  
complementen el text  

i el fan més amè i entenedor.

Història i cultura. S’hi tracten 
diversos aspectes del món clàssic  

i els seus vincles amb el món actual.

Quadres cronològics  
en què se sintetitzen  
els fets més destacats  

d’un període.

Aquest apartat aporta 
informació addicional que 
sovint ajuda a contextualitzar 

els continguts centrals. 

SABIES QUE…!?

Taules per 
presentar la 

informació d’una 
manera clara  

i concisa.
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Treball en grup 
en què es fan 

exposicions orals.

Llatinismes. S’hi 
explica el significat de 

llatinismes i expressions 
llatines que fem servir 

encara avui. 

Les activitats són  
de diferent tipologia  

i dificultat. 
Es presenten nombroses 

activitats amb textos per 
traduir, acompanyades  

de vocabulari.

LLATÍ • BATXILLERAT
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Activitats d’avaluació.  
Estan pensades perquè els alumnes 

posin a prova els continguts 
assimilats en la unitat.

Herència clàssica. 
Aquest apartat està 
pensat perquè els 

alumnes gaudeixin 
estudiant tot allò que 

hem heretat dels romans 
en diferents àmbits.

El Programa Gal·la Placídia 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

amb les definicions dels 
mots i expressions  
més complicats.

VOCABULARI
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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

DICCIONARIS

DICCIONARI IL·LUSTRAT LLATÍ-CATALÀ // CATALÀ-LLATÍ

DICCIONARIO ILUSTRADO LATINO-ESPAÑOL // ESPAÑOL-LATINO

Els articles contenen una gran abundància d’exemples, trets d’obres 
dels autors més importants, que facilitien la comprensió i ofereixen la 
traducció més adient en cada context.

DICCIONARIO DE CULTURAS CLÁSICAS

Diccionari de termes i noms propis relacionats amb el món clàssic 
(Grècia i Roma), concebut com a complement dels diccionaris. 
És un diccionari per als estudiants que vulguin saber més coses del 
món clàssic.

978-84-9974-031-7 2409413 DICCIONARIO DE CULTURAS CLÁSICAS

978-84-7153-932-8 2409415 DICCIONARI IL·LUSTRAT LLATÍ-CATALÀ

978-84-7153-916-8 2409411 DICCIONARIO ILUSTRADO LATINO-ESPAÑOL
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CUM LAUDE

ASTÈRIX. LES EXPRESSIONS LLATINES EXPLICADES

Quadern de Llatí per preparar les PAU

És un quadern ideal per preparar les proves PAU i 
per posar en pràctica els continguts i les destreses 
bàsiques de les classes de batxillerat.

Aquest quadern és una eina que permetrà als 
alumnes preparar-se millor i treure el màxim profit 
de la prova de Llatí de les PAU. No substitueix el 
llibre de text; és una proposta per a l’excel·lència.

Aquesta obra proposa una explicació apassionant d’aquesta 
gran quantitat de frases llatines, amb l’humor d’Astèrix i el 
respecte envers el llatí com a principi. Així, doncs, admiradors 
d’Astèrix de totes les edats, seguidors i amants de la llengua, 
sapere aude, ‘atreviu-vos a ser savis’.

PAU

978-84-489-5195-5 1473029 Cum Laude

978-84-696-2436-4 7303501 Astèrix. Les expressions llatines explicades



www.barcanova.cat

facebook.com/editorialbarcanova

@EDBARCANOVA
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DISTRIBUEIX  
COMERCIAL GRUPO ANAYA, S.A.

ECOLLIBRES 
BARCANOVA

RESPECTEM I TRANSFORMEM  
EL NOSTRE ENTORN

Truca’ns al 

934 955 399

•  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 %. 

parlemdeducacio.cat

Entra al web  
per veure  

els materials!
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