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La teua playlist per a educació 
plàstica, visual i audiovisual

Obri Busca Captura

Exposició teòrica rigorosa acompanyada d’una gran proposta 
d’activitats pràctiques adaptades a les noves metodologies de l’aula  
i als avanços tècnics.

•  Discurs directe i visual.

• Rigorositat en el contingut teòric i adaptació a la realitat de l’aula.

•  Gran rellevància de la imatge: tant la fotografia com la il·lustració artística  
i tècnica.

 Claus del projecte: educació plàstica, visual i audiovisual 
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Sol·licita la teua llicència demo 
seguint aquests passos:

1   Entra en www.smwebpack.com
2    Selecciona la teua comunitat autònoma, etapa, 

curs, matèria i el projecte que t’interessa.

3    Fes clic en “Sol·licita la teua llicència demo”.

4   Emplena el formulari.

www.e-sm.net/Savia-Nueva-Generacion
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  Material per a l’alumne  

•   Llibres adaptats al currículum: unitats agrupades per blocs curriculars  
de contingut. Cada unitat es tanca amb una doble pàgina d’activitats,  
un mapa mental que resumeix la unitat i una autoavaluació.

•  Guia del professor:  
amb suggeriments didàctics  
i propostes de tècniques i activitats.

•  Recursos didàctics amb fitxes  
de treball per a consolidar  
els continguts de la unitat i 
aprofundir en aquests continguts.

•  Avaluacions.

Material digital

•  Materials adaptats als  
continguts curriculars inclosos  
en els llibres.

•  Recursos interactius com vídeos, 
animacions i activitats  
per a presentar i consolidar  
els continguts de la unitat.

  Material per al professor  

Índex 
d’unitats 
didàctiques 

amb diversos 
recursos.

Recursos 
didàctics  

per a preparar 
les classes, 

atendre  
la diversitat, 
avaluar, etc.

Generador 
de proves, 
per a avaluar 
els alumnes. 

Els meus alumnes, 
per a gestionar 

les aules.

 Entorn digital 

Innovació 
educativa, 
aprenentatge 
cooperatiu i 

aprendre a pensar.

  Així és Saba nova generació  

Descobreix un projecte pensat per a la nova generació d’alumnes 
que arriba a l’etapa de Secundària i centrat en ells. Xics i xiques que 
demanen noves competències, que volen desenvolupar noves 
habilitats i que es mouen per interessos diferents.

Saba nova generació posa el focus en l’alumne digital, directe, 
inquiet, actiu, connectat i visual.

• Disseny actual, pròxim als seus gustos

• Aprenentatge que li serveix en el dia a dia

• Material que l’ajuda a ser més autònom

• Eines digitals motivadores

• Diversitat d’activitats

• Guia i solucionari en paper

• Ajust real dels continguts al currículum

• Ajust real dels continguts al nombre  
de sessions

• Entorn digital intuïtiu

• Mètode per a treballar la comprensió lectora

• Aposta per l’aprenentatge competencial

• Innovació metodològica

• Educació en valors

 Pensat  
 especialment per a tu 

 Els nostres  
 favorits 

 Els favorits  
 dels teus alumnes 
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