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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 didàctica, que constitueix una eina  
de primer ordre tant per a l’alumnat  
com per al professorat. El Programa 
Christine de Pizan  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

RIGORÓS I ATRACTIU TEORIA I PRÀCTICA
PERSPECTIVA  
DE GÈNERE

Els continguts del programa 

Christine de Pizan  

–poeta i filòsofa francesa,  

i primera escriptora  

professional a França– 

s’enfoquen des d’una 

perspectiva historiogràfica 

moderna i de gènere. 

S’hi destaquen, entre altres 

filòsofes, María Zambrano, 

Simone de Beauvoir, 

Hannah Arendt, Amelia 

Valcárcel, Victòria Camps...

La teoria ha estat 

redactada amb molta cura, 

de manera que el text  

sigui clar i didàctic  

per als alumnes  

de batxillerat. 

Per treballar  

i complementar la teoria,  

hi ha nombroses activitats, 

dissenyades per assolir  

les competències  

específiques del batxillerat.

Els continguts es presenten 

de manera rigorosa  

i atractiva: els conceptes 

filosòfics s’expliquen de 

manera entenedora per als 

alumnes d’aquestes edats.

És una obra adaptada  

a la pràctica a l’aula  

dels alumnes; igualment 

constitueix una obra  

de referència per  

al professorat.

LES CLAUS DEL PROGRAMA

FILOSOFIA
PROGRAMA CHRISTINE DE PIZAN
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FILOSOFIA  
I ACTUALITAT

PROJECTE DIGITAL

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.

El llibre inclou textos, 

autors i temes relacionats  

amb problemàtiques més 

directament relacionades 

amb el món actual. 

A més, s’hi plantegen  

les grans preguntes  

de la filosofia de tots els 

temps aplicades a casos 

de l’actualitat, i això 

constitueix una magnífica 

eina de reflexió per  

a l’alumnat.
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Entra al web  
per veure  

els materials!

parlemdeducacio.cat

COMPROMÍS ODS

L’assignatura de filosofia 

és especialment adequada 

per treballar els objectius 

de desenvolupament 

sostenible (ODS) perquè 

proporciona una eina 

de reflexió perfecta per 

esmolar el sentit crític. 

A més, hem posat l’èmfasi 

a tractar i desenvolupar 

 la sensibilitat social 

(tolerància i diversitat) 

i mediambiental (canvi 

climàtic, ésser humà  

i natura, etc.).
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El Programa Cristine de Pizan 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). 

Guió en què s’indica 
l’ordre dels continguts 
de la unitat a partir de 
les preguntes que es 

volen respondre.

Activitat inicial per obrir la 
reflexió sobre el tema i avaluar els 
coneixements previs de l’alumnat. 

Té una funció inductiva.

MATERIAL DE L’ALUMNE

Què volem saber? Breu resum 
que anticipa els temes que  
es tractaran en la unitat.

FILOSOFIA • BATXILLERAT



7

Exposició de la teoria 
en el cos central  

del llibre.

Apartat en què s’aclareix 

o s’amplia breument 
alguna idea. 

Textos d’autors i autores 
destacats, que ajuden 

l’alumnat en la comprensió 
dels conceptes treballats.

Tres preguntes que acompanyen cada 
text amb la intenció de millorar la 
comprensió lectora dels alumnes.

PENSA I RESPON!

Apartat en què es posen  
en pràctica habilitats pròpies 

del pensament filosòfic  
a partir d’elements de  

la vida quotidiana.

APRÈN A PENSAR!

Apartat en què s’assenyalen  
altres parts del llibre relacionades 

amb el tema tractat.

FES MEMÒRIA!

PREN-NE NOTA!
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Fotografies.  
Les fotografies  
s’han triat amb  
cura, de manera  

que sempre siguin 
significatives.

Treball dels ODS. 
La filosofia és una eina 

magnífica per esmolar el 
sentit crític i la reflexió 

sobre el món d’avui.

Mapa conceptual  
en què es resumeixen 

els conceptes bàsics més 
importants treballats  

en la unitat.

FILOSOFIA • BATXILLERAT
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Termes i expressions 
filosòfics. S’hi recullen 

els termes tractats  
en la unitat.

Mirar el món  
amb ulls filosòfics. 

Mitjançant fotografies 
que els alumnes han  

de buscar.

El Programa Christine de Pizan 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

Protagonistes.  
S’hi apleguen els filòsofs 
i les filòsofes estudiats  

en la unitat.

Viure la filosofia  
a través del cinema.  

S’hi exploren els títols de 
pel·lícules significatives.
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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

LLIBRES SINGULARS

¿QUÉ HARÍA…?

FILOSOFIA PARA TODOS

Guillermo Gallardo Martín, Luis Miguez Ybarz

La història de la filosofia com no te l’havien 
explicat mai. Humor i filosofia es combinen en un 
text amè i divulgatiu.

FILÓSOFAS O BARBARIE

Guillermo Gallardo Martín, Luis Miguez Ybarz 

El futur serà filosòfic o no serà. La filosofia serà 
feminista o no serà.

Descobreix com els grans filòsofs podrien ajudar-nos a encarar 
problemes de la vida quootidiana.

QUÉ HARÍA MARX...?

T’has preguntat alguna vegada si Marx tindria res a dir sobre 
les condicions econòmiques de la classe treballadora d’avui?

¿QUÉ HARÍA DE BEAUVOIR...?

Com resoldrien les grans feministes els teus problemes 
quotidians? Com el feminisme ens ajuda a afrontar els dilemes 
de la vida moderna?

¿¿QUÉ HARÍA NIETZSCHE...?

Un curs exprés de filosofia de la mà de les ments privilegiades 
de cada generació, des de Plató a Nietzsche i molts més.

978-84-415-4154-2 2360224 FILOSOFIA PARA TODOS

978-84-415-4464-2 2360369 FILÓSOFAS O BARBARIE

978-84-17273-73-6 2646317 ¿QUÉ HARÍA MARX...?

978-84-17273-72-9 2646316 ¿QUÉ HARÍA DE BEAUVOIR...?

978-84-16984-76-3 2646312 ¿QUÉ HARÍA NIETZSCHE...?
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NOESI. TEXTOS DE FILOSOFIA PER A LES PAU 2023

Aquesta obra permet endinsar-se, d’una manera amena 
i senzilla, en el pensament dels autors més influents de la 
filosofia occidental; a més, també és una bona eina per 
ajudar a preparar les PAU.

S’hi recullen els textos dels filòsofs que apareixen en la 
prova, introduïts per un breu resum biogràfic de cada autor, 
el context històric i filosòfic i una guia de lectura que ens 
ajuda a entendre les idees de cada text.

PAU

978-84-489-5790-2 1473045 Noesi. Textos de filosofia per a les PAU 2023

PAU 2023
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DISTRIBUEIX  
COMERCIAL GRUPO ANAYA, S.A.

RESPECTEM I TRANSFORMEM  
EL NOSTRE ENTORN

Truca’ns al 

934 955 399

parlemdeducacio.cat

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 %. 
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