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EMOCIONA’T: JA HA ARRIBAT EL NOU KAIRÉ!

NOU

L’emoció d’educar, l’emoció d’aprendre
El Nou Kairé dóna resposta a allò que tu, com a mestre, ens has anat explicant al llarg de la teva experiència docent. Volem
compartir l’emoció d’educar amb tu i l’emoció d’aprendre amb els teus alumnes. Un projecte complet de 1r a 6è d’Educació Primària que s’adapta
al ritme i les necessitats de cada edat, mantenint al mateix temps la qualitat dels continguts i la pedagogia religiosa però sense perdre’n el caràcter
motivador i lúdic, que tant et pot ajudar a classe.

EDUCACIÓ
EMOCIONAL

INTEL·LIGÈNCIES
MÚLTIPLES

Vinculat a les EMOCIONS. L’educació emocional es converteix en l’eix
de cadascuna de les unitats. Parteix de l’observació per aprofundir en
l’experiència de l’alumne. Fomenta el descobriment tant del món interior de l’infant com de l’entorn que el rodeja. Desenvolupa la capacitat
d’identificar i expressar les emocions a través del vocabulari de cada
unitat.

Fonamentat en la teoria de les INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES. Mitjançant
una estructura clara que s’adapta a les edats dels alumnes i que en
fomenta el desenvolupament de les diverses intel·ligències. Es treballen
els textos bíblics amb profunditat i s’hi incorporen noves seccions i propostes de treball.

APRENENTATGE
EXPERIENCIAL

APRENENTATGE
COOPERATIU

Permet captar l’interès de l’alumne partint
d’una EXPERIÈNCIA QUOTIDIANA per a ell,
la qual cosa facilita l’aprenentatge des dels
centres d’interès de l’alumne.

Inclou nombroses propostes d’APRENENTATGE
COOPERATIU. Junts aprenem més i millor, i
per això el Projecte Nou Kairé combina activitats per fer individualment amb d’altres pensades per al treball en grup.

MOTIVADOR

Reconeix el CARÀCTER MOTIVADOR de
l’aprenentatge. S’hi proposa el joc com a
via d’adquisició de coneixements. A més,
l’ampli ventall de recursos ajuda a captar
l’atenció dels alumnes i a desenvolupar la
seva creativitat a partir de les il·lustracions,
els continguts audiovisual i l’ús de les TIC.

EDUCACIÓ EMOCIONAL
El Nou Kairé assumeix el repte d’una educació integral que transmet els continguts de l’àrea de religió i moral catòlica tot
vinculant-los al món emocional dels alumnes. A més, també promou una lectura bíblica que integra els continguts religiosos dels textos i
les vivències emocionals dels personatges.
QUÈ TREBALLEM

CONSCIÈNCIA EMOCIONAL

REGULACIÓ EMOCIONAL

– Ser conscient de les pròpies emocions:
Saber anomenar-les
Saber expressar-les

– Ser capaç de regular o modular les emocions pròpies i
també les alienes:
Reforçar-les o potenciar-les
Reduir-les o eliminar-les
Ser capaç de mantenir-ne l’equilibri

– Ser conscient de les emocions alienes:
Saber anomenar-les
Saber captar-les

QUÈ ACONSEGUIM

CRÉIXER EN AUTOESTIMA
– Acceptar la nostra pròpia identitat
– Conèixer les nostres pròpies emocions

DESENVOLUPAR HABILITATS
SOCIOEMOCIONALS
– Conèixer i acceptar la identitat dels altres a través de
l’empatia
– Establir relacions interpersonals:
potenciar les emocions positives en les persones
que es relacionen i ajudar a reduir-ne les negatives
– Reconèixer i gestionar els conflictes amb intel·ligència
emocional

MATERIAL PER A L’ALUMNE (Projecte complet de 1r a 6è)
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t Històries de la Bíblia de 1r a 6è
Un quadern amb gran varietat
de relats bíblics.

Llibre + Quadern de relats Religió 1
Llibre + Quadern de relats Religió 2
Llibre + Quadern de relats Religió 3

978-84-661-4032-4
978-84-661-4033-1
978-84-661-4034-8

Llibre + Quadern de relats Religió 4
Llibre + Quadern de relats Religió 5
Llibre + Quadern de relats Religió 6

978-84-661-4035-5
978-84-661-4036-2
978-84-661-4037-9

MATERIAL PER AL DOCENT
EL MATERIAL PER AL DOCENT ES TROBA CONTINGUT A UNA MEMÒRIA USB ON TROBARÀS:

tRecursos per al docent:
– Programacions d’aula
– Solucionari de les activitats
– Quadern d’avaluació

tLa guia del professor on hi trobaràs recursos i metodologies
per tal de:
– Programar el curs pensant en els objectius, els criteris
d’avaluació, els estàndards i les competències bàsiques
– Resoldre totes les activitats del llibre
– Treballar les emocions
– Treballar les intel·ligències múltiples
– Atendre la diversitat
– Treballar el bilingüisme
– Treballar de forma lúdica
– Utilitzar seqüències de cine a l’aula
– Treballar de forma cooperativa
– Avaluar competencialment

tRecursos didàctics:
– Propostes cinematogràfiques per a treballar a
classe amb els alumnes
– Activitats i vocabulari en anglès que inclouen
la traducció d’un text bíblic
– Activitats de reforç i ampliació que atenen la
diversitat
– Lletres i partitures de totes les cançons proposades
– Avaluacions de continguts i competències

RECURSOS DIGITALS
és un Entorn Digital de Treball en el qual
d
d a tots els continguts digitals de Nou Kairé,
podràs
accedir
personalitzar-lo amb els teus propis continguts i gestionar
tasques i avaluacions dels teus alumnes de forma senzilla i
segura.
tLlibre digital
tCançons per a 1r i 2n
tActivitats interactives
tRecursos didàctics per al docent

tAnimacions de 1r a 4t

tCinema per a l’aula de 1r a 6è

S’hi inclouen fitxes cinematogràfiques

MATERIALS DEL NOU KAIRÉ (Projecte complet de 1r a 6è)
MATERIAL PER A L’ALUMNE

RECURSOS DIGITALS A

t Llibre de l’alumne
t Quadern d’Històries de la Bíblia de 1r a 6è

t Llibre digital
t Recursos didàctics per al docent
t Recursos interactius: animacions, cançons, activitats,
cinema per a l’aula...

MATERIAL PER AL DOCENT
t USB amb recursos per al mestre
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Telèfon d’atenció al client
902 12 33 36 / 91 208 04 04
www.cruilla.cat
clientes@grupo-sm.com
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www.cruillaconnecta.cat

