• Contingut organitzat centrat en l’essencial i prescindint
del complementari.
• Blocs de teoria amb exemples d’aplicació directa i propostes
d’activitats vinculades a aquesta teoria.
• Ajust de la programació a la Comunitat Valenciana.
• Aprenentatge a través de la pràctica.
• Aposta per les TIC amb el programa MATTIC amb Geogebra.

www.e-sm.net/Savia-Nueva-Generacion

catàleg secundària

Matemàtiques amb un enfocament aplicat i directe, basat
en la proximitat i la senzillesa per a connectar amb els alumnes.

matemàtiques

Claus del projecte: matemàtiques

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

Obri

Busca

Captura

Els favorits
dels teus alumnes

• Aprenentatge que li serveix en el dia a dia
• Material que l’ajuda a ser més autònom
• Eines digitals motivadores

• Diversitat d’activitats

La teua playlist per a matemàtiques!

• Guia i solucionari en paper

Pensat
especialment per a tu

• Ajust real dels continguts al currículum
• Ajust real dels continguts al nombre
de sessions
• Entorn digital intuïtiu

202784

• Mètode per a treballar la comprensió lectora

Els nostres
favorits

• Aposta per l’aprenentatge competencial
• Innovació metodològica
• Educació en valors

• Contingut organitzat centrat en l’essencial i prescindint
del complementari.
• Blocs de teoria amb exemples d’aplicació directa i propostes
d’activitats vinculades a aquesta teoria.
• Ajust de la programació a la Comunitat Valenciana.
• Aprenentatge a través de la pràctica.
• Aposta per les TIC amb el programa MATTIC amb Geogebra.

www.e-sm.net/Savia-Nueva-Generacion

catàleg secundària

Matemàtiques amb un enfocament aplicat i directe, basat
en la proximitat i la senzillesa per a connectar amb els alumnes.

matemàtiques

Claus del projecte: matemàtiques

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

Obri

Busca

Captura

Els favorits
dels teus alumnes

• Aprenentatge que li serveix en el dia a dia
• Material que l’ajuda a ser més autònom
• Eines digitals motivadores

• Diversitat d’activitats

La teua playlist per a matemàtiques!

• Guia i solucionari en paper

Pensat
especialment per a tu

• Ajust real dels continguts al currículum
• Ajust real dels continguts al nombre
de sessions
• Entorn digital intuïtiu

202784

• Mètode per a treballar la comprensió lectora

Els nostres
favorits

• Aposta per l’aprenentatge competencial
• Innovació metodològica
• Educació en valors

• Contingut organitzat centrat en l’essencial i prescindint
del complementari.
• Blocs de teoria amb exemples d’aplicació directa i propostes
d’activitats vinculades a aquesta teoria.
• Ajust de la programació a la Comunitat Valenciana.
• Aprenentatge a través de la pràctica.
• Aposta per les TIC amb el programa MATTIC amb Geogebra.

www.e-sm.net/Savia-Nueva-Generacion

catàleg secundària

Matemàtiques amb un enfocament aplicat i directe, basat
en la proximitat i la senzillesa per a connectar amb els alumnes.

matemàtiques

Claus del projecte: matemàtiques

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

Obri

Busca

Captura

Els favorits
dels teus alumnes

• Aprenentatge que li serveix en el dia a dia
• Material que l’ajuda a ser més autònom
• Eines digitals motivadores

• Diversitat d’activitats

La teua playlist per a matemàtiques!

• Guia i solucionari en paper

Pensat
especialment per a tu

• Ajust real dels continguts al currículum
• Ajust real dels continguts al nombre
de sessions
• Entorn digital intuïtiu

202784

• Mètode per a treballar la comprensió lectora

Els nostres
favorits

• Aposta per l’aprenentatge competencial
• Innovació metodològica
• Educació en valors

Material per a l’alumne

App educatives

Material per al professor

Llibre de l’alumne organitzat per blocs de contingut.

• Guia del professor: amb començament de curs i solucionari amb suggeriments didàctics.

Estructura de la unitat:

Entorn digital:

• 1 pàgina d’introducció.

Fitxes de treball
• Fitxes de comprensió
lectora per unitat
• Aprenentatge basat
en problemes
• Tasques competencials
• Fitxes d’atenció
a la diversitat

• Desenvolupament dels epígrafs basat en la seqüència:
teoria - exercicis - teoria - exercicis.
• Una doble pàgina de resum: L’essencial.
• De 3 a 6 pàgines d’activitats finals.
• Els blocs es tanquen amb un còmic sobre una situació vinculada
a l’economia.

Mostres digitals

Apprender.sm
Per a avaluar
• Avaluacions
• Rúbriques

Recursos digitals
• 4 crides per unitat
en el llibre de l’alumne,
inclosa l’autoavaluació
• Programa MatTic
amb Geogebra
(fitxes i interactius
per a l’alumne
i el professor)

Matemàtiques amb realitat augmentada?
ARTRIC és una app educativa que t’ofereix la possibilitat de veure i manejar una
gran varietat de formes geomètriques en 3D de manera intuïtiva. Els alumnes
podran extraure les formes geomètriques des d’un dispositiu gràcies a la realitat
augmentada o practicar el que han aprés amb les activitats.

Entorn digital

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.

Innovació
educativa,
aprenentatge
cooperatiu i
aprendre a pensar.

Els meus alumnes,
per a gestionar
les aules.

ARTRIC

Sol·licita la teua llicència demo
seguint aquests passos:
1  Entra en

Els poliedres en 3D,
una manera única de
descobrir i aprendre
les definicions
i les fórmules
dels poliedres.

Disponible en valencià, castellà, anglés, portugués, català, gallec i basc.

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.
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