Projecte e-Stadium

ESO
i Batxillerat

Gran varietat de recursos multimèdia (imatges,
dibuixos, vídeos, animacions i hiperenllaços)
que amplien i complementen les explicacions
i fa l’estudi teòric molt més agradable i
entretingut.

Educació
física

Amb explicacions clares, senzilles i
esquematitzades, l’alumne pot repassar tot el
temari curricular des de casa i autoavaluar-se al
final de cada lliçó amb els exercicis interactius.

e-Stadium 1.0
(1r i 2n d’ESO)

e-Stadium 2.0
(3r i 4t d’ ESO)

Si vols conèixer aquest projecte digital a fons,
contacta amb nosaltres i et farem arribar una
llicència gratuïta.

Disponible
també en
anglès
e-Stadium
Batxillerat

Bloc comú:
Et presentem el projecte
Khronos d’educació
física per a l’ESO. Està
PROJECTE
format per una part
comuna, desenvolupada
d’acord amb les
directrius de la normativa
educativa actual, i una part
diversificada, que et permetrà
escollir, entre nombroses separates,
les que s’adaptin millor a la programació
particular del teu centre.

Jesús Ariño
Rossend Benabarre

Khronos

L’esperit del projecte es basa en la relació entre
els diversos blocs de continguts de l’educació
física i la salut. Per això, a més dels apartats
propis de cada tema, n’hem afegit d’altres, en els
quals, d’una manera específica, tractem la relació
que pot tenir cadascun dels temes del projecte
amb la salut i la seva implicació en la millora
de la salut de les persones.
conté més de

400
il·lustracions

Carpeta d’anelles
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Condició física i salut (plec principal de 64 pàgines)
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Projecte Khronos 1

Projecte Khronos 2

Projecte Khronos 3

Projecte Khronos 4

Primer d’ESO

Segon d’ESO

Tercer d’ESO

Quart d’ESO

ISBN: 978-84-7628-760-6

ISBN: 978-84-7628-891-7

ISBN: 978-84-7628-762-0

ISBN: 978-84-7628-893-1

Part diversificada:

Separates de 16 pàgines per adjuntar a l’arxivador
Expressió
corporal

Jocs i esports

Els jocs en l’educació
física
(ISBN: 978-84-7628-771-2)

Activitats en
el medi natural

L’handbol II

M’agrada el circ

Les curses d’orientació

(ISBN: 978-84-7628-785-9)

(ISBN: 978-84-7628-799-6)

(ISBN: 978-84-7628-807-8)

La gimnàstica artística

El futbol

L’acrosport

La bicicleta tot terreny

(ISBN: 978-84-7628-787-3)

(ISBN: 978-84-7628-801-6)

(ISBN: 978-84-7628-811-5)

(ISBN: 978-84-7628-773-6)

El futbol sala*

L’expressió corporal

L’excursionisme

(ISBN: 978-84-7628-789-7)

(ISBN: 978-84-7628-803-0)

(ISBN: 978-84-7628-813-9)

El floorball

La respiració i la relaxació

L’esquí

(ISBN: 978-84-7628-791-0)

(ISBN: 978-84-7628-805-4)

(ISBN: 978-84-7628-815-3)

El voleibol I

Activitat física, música i
expressió*

La natació i les activitats
aquàtiques
(ISBN: 978-84-7628-775-0)

L’atletisme I*
(ISBN: 978-84-7628-777-4)

L’atletisme II
(ISBN: 978-84-7628-767-5)

El rugbi touch
(ISBN: 978-84-7628-779-8)

El bàsquet I
(ISBN: 978-84-7628-781-1)

El bàsquet II

(ISBN: 978-84-7628-765-1)

El voleibol II

(ISBN: 978-84-7628-809-2)

ACTIVITATS
NATURAL
EN EL MEDI

Les curses
ió
d’orientac

(ISBN: 978-84-7628-793-4)

PROJECTE

El bàdminton
(ISBN: 978-84-7628-795-8)

Els jocs i els esports
alternatius

Khronos
JOCS
I ESPORTS

L’handbol I
PROJECTE

Khronos

(ISBN: 978-84-7628-797-2)

(ISBN: 978-84-7628-783-5)

L’handbol I*
Autors: Jesús Ariño i Rossend Benabarre

(ISBN: 978-84-7628-769-9)

* Disponible també en anglès.

EXPRESSIÓ
CORPORAL

Activitat física,
música i expressió
PROJECTE

Khronos

Per a més informació no dubtis en contactar-nos!

Tel: 934 080 834 / serbal@edicionesdelserbal.com

