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Amb aquest quadern d’estiu, els infants de tres i quatre anys repassen de manera divertida alguns conceptes que han après 
durant el curs, pinten, dibuixen, calculen, repassen, relacionen, segueixen sèries, comparen i participen en les aventures de 
dues bessones molt eixerides. A les pàgines centrals trobareu els gomets troquelats que serviran per completar els exercicis de les 
pàgines que ho necessiten.

Som a l’estiu 0 (de 3 a 4 anys) ...................................................978-84-8412-304-0
Som a l’estiu 1 (de 4 a 5 anys) ...................................................978-84-8412-305-7
Som a l’estiu 2 (de 5 a 6 anys) ...................................................978-84-8412-306-4

Col∙lecció: Som a l’estiu -Infantil (Núm. 0 al 2) Autora: Teresa Sabaté
Il∙lustracions: Rita Culla

Interiors

Som a l'estiu 0: pàgina  9

Vacances 1 (de 6 a 7 anys) ............. 978-84-7210-515-7
Vacances 2 (de 7 a 8 anys) ............. 978-84-7210-516-4
Vacances 3 (de 8 a 9 anys) ............. 978-84-7210-600-0
Vacances 4 (de 9 a 10 anys) ........... 978-84-7210-718-2
Vacances 5 (de 10 a 11 anys) ......... 978-84-7210-844-8
Vacances 6 (de 11 a 12 anys) ......... 978-84-7210-845-5

Una vegada assimilats els mínims del curs, el nen pot realitzar durant el període estival uns treballs sense necessitar l’ajut dels 
adults per fer-los. Així els nens repassen els continguts del curs i s’acostumen a tenir un hàbit de treball durant les vacances.

Col∙lecció: Vacances - Primària (Núm. 1 al 6) Autora: Margarida Noguera

Interiors

Vacances 1: pàgina 11

Enquadernació: grapa
Mides: 23,5 x 22,5 cm.
Pàgines 32
A partir de 3 anys

Enquadernació: grapa
Mides: 26 x 21 cm.

Pàgines 30
A partir de 6 anys

EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA  - VACANCES
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Col∙lecció: Pensajocs (A - B - C) Autores: Roser Genover, Neus Escudero
Il·lustracions: Neus Escudero

EDUCACIÓ INFANTIL - RAONAMENT

Aquests quaderns consten d’un seguit d’activitats encaminades a un òptim desenvolupament de les capacitats cognitives amb 
l’objectiu d’aconseguir que els infants es relacionin millor amb el seu entorn. 
Es treballa l’atenció, la percepció, la memòria, el pensament, el llenguatge i el raonament lògic a partir d’activitats plantejades 
de forma atractiva i lúdica.

Pensajocs A (a partir de 3 anys). ..................... 978-84-17841-35-5
Pensajocs B (a partir de 4 anys). .................... 978-84-17841-36-2
Pensajocs C (a partir de 5 anys). .................... 978-84-17841-37-9

Interiors

Pensajocs A:  pàgina 3

Enquadernació: grapa
Mides: 21 x 27,5 cm.

Pàgines 40, amb adhesius
A partir de 6 anys

Pensajocs A (a partir de 3 anys). ..................................978-84-17841-35-5
Pensajocs B (a partir de 4 anys). .................................978-84-17841-36-2
Pensajocs C (a partir de 5 anys). .................................978-84-17841-37-9

Pensajocs B:  pàgina 13 Pensajocs C:  pàgina 19

L’objectiu d’aquests quaderns és fomentar i desenvolupar la capacitat intel·lectual del nen o nena.
S’ha de concedir una atenció prioritària a aquesta qüestió fent servir una metodologia que possibiliti i potenciï al màxim el seu 
desenvolupament mental, i que consisteix, bàsicament, en la utilització de mètodes pedagògics coherents amb els coneixements 
existents sobre la infància, en general, i el desenvolupament mental en particular.

Col∙lecció: Pensem (Núm. 1 al 9) Autora: C. Roca
Il·lustracions: Sílvia Pla

Interiors

Pensem 3-2: pàgina 9

Pensem P3-1 .. 978-84-8412-666-9
Pensem P3-2 .. 978-84-8412-667-6
Pensem P3-3 .. 978-84-8412-668-3

Pensem P4-1 .. 978-84-8412-669-0
Pensem P4-2 .. 978-84-8412-670-6
Pensem P4-3 .. 978-84-8412-671-3

Pensem P5-1 .. 978-84-8412-672-0
Pensem P5-2 .. 978-84-8412-673-7
Pensem P5-3 .. 978-84-8412-674-4

Enquadernació: grapa
Mides: 28 x 21 cm.
Pàgines 24, a partir de 3 anys

Pensem 4-2T: pàgina 12 Pensem 5-1T: pàgina 8
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Coneixem els nombres 
Aquesta col·lecció de quaderns ajuden a l'infant a aprendre i a 
utilitzar les grafies dels nou primers nombres.

Col∙lecció: Coneixem... (Núm. 1 al 16) Autora: Teresa Sabaté

Coneixem els nombres 1 978-84-8412-195-4
Coneixem els nombres 2 978-84-8412-196-1

Coneixem els nombres 3 978-84-8412-197-8
Coneixem els nombres 4 978-84-8412-198-5

Interiors

Els nombres 1 pàgina 3

Coneixem els contraris 

Quaderns per treballar a partir de les experiències concretes 
de l'infant, els primers conceptes. Contraris per dimensió, per 
longitud, etc.

Coneixem els contraris 1 ............... 978-84-8412-199-2
Coneixem els contraris 2 ............... 978-84-8412-200-5
Coneixem els contraris 3 ............... 978-84-8412-201-2

Enquadernació: grapa
Mides: 26 x 21 cm.
Pàgines 16
A partir de 3 anys

Quadernets per pintar amb acuareles. el paper és apropiat per a 
aquesta tècnica i el dibuix és gran i el traç també.

Col∙lecció: Acuarela (Núm. 1 al 4)

1. Acuarela ............978-84-7210-564-5
2. Acuarela ............978-84-7210-565-2
3. Acuarela ............978-84-7210-566-9
4. Acuarela ............978-84-7210-567-6

Interior

Acuarela 2 pàgina 1

Enquadernació: grapa
Mides: 22 x 24 cm.
Pàgines 12
A partir de 3 anys

Cada quadernet inclou sis dibuixos grans per retallar amb punxó. Es poden pintar, decorar amb enganxines, papers de colors, pintura 
de dits... El quadern número 1 conté dibuixos de fruites. El número 2 conté flors, arbres, bolets. El número 3 conté animals. Els 
dibuixos del quadern número 4 són per Nadal.

Col∙lecció: Puzón (Núm. 1 al 4)

1. Punzón .............978-84-7210-427-3
2. Punzón .............978-84-7210-428-0
3. Punzón .............978-84-7210-429-7
4. Punzón .............978-84-7210-430-3

Interior

Acuarela 1 pàgina 1

Enquadernació: grapa
Mides: 22 x 24 cm.
Pàgines 12
A partir de 3 anys

Cada bossa duu vuit cartons perforats, una agulla grossa sense punta i llana de colors. Son apropiats per treballar la coordinació òcul 
manual i el concepte de superficie. La bossa 1 i 2 conté dibuixos de línies simples, la 3 i 4 té dibuixos més complexes.

Col∙lecció: Empezar a coser (Núm. 1 al 4)

1. Empezar a coser .. 978-84-7210-695-6
2. Empezar a coser .. 978-84-7210-096-3
3. Empezar a coser .. 978-84-7210-697-0
4. Empezar a coser .. 978-84-7210-698-7

Interior

Empezar a coser 1 pàgina 1

Enquadernació: bossa
Mides: 22 x 24 cm.
Pàgines 12
A partir de 3 anys

EDUCACIÓ INFANTIL

Coneixem la percepció visual 
Quaderns adequats per preparar a l'infant en la facultat de 
reconèixer i discriminar els estímuls visuals.

La percepció visual 1 ...................978-84-8412-263-0
La percepció visual 2 ...................978-84-8412-264-7
La percepció visual 3 ...................978-84-8412-265-4

Coneixem la lògica 
Quaderns d’activitats per afavorir la comprensió i la 
racionalitat de l'infant. Els exercicis treballats es basen en els 
esdeveniments quotidians.

La lògica 1 ................................... 978-84-8412-216-6
La lògica 2 ................................... 978-84-8412-217-3
La lògica 3 ................................... 978-84-8412-218-0

Coneixem les figures 

Primers quaderns per a l’aprenentatge de la geometria. Amb 
la qual s’ajuda a la construcció del pensament espacial.

Les figures 1 ................................978-84-8412-224-1
Les figures 2 ................................978-84-8412-225-8
Les figures 3 ................................978-84-8412-226-5
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Quadern d’escriptura amb lletra de pal. Aquest quadern treballa la identificació dels noms dels nens i la correcta grafia. Els nens 
aprenen a distingir el seu nom d’entre altres, així com les lletres que el formen.

978-84-8412-053-7

Escrivim els noms Autora: Teresa Sabaté
Il·lustracions: Rita Culla

Interiors

Pàgina 13

Enquadernació: grapa
Mides: 21 x 26 cm.
Pàgines 16
A partir de 3 anys

88 x 40 cm.

Dos pòsters abecedaris per 
aprendre les lletres i gaudir 
de les il∙lustracions. Cada 
abecedari es presenta amb un 
tipus de lletra diferent, així 
hi ha el pòster amb lletra 
majúscula o de pal i el de 
lletra minúscula o cursiva.
Tots dos faciliten 
l’assimilació de les grafies 
als infants que s’inicien 
en el seu aprenentatge. 
Lliurem els pòsters dins 
d’un tub protector.

Abecedaris lletres majúscules i minúscules Il∙lustracions: Rita Culla, Sílvia Pla

Tub amb dos abecedaris .......... 978-84-8412-739-0

EDUCACIÓ INFANTIL - ESCRIPTURA

Quaderns d’escriptura amb lletra majúscula. Aquests quaderns de cal·ligrafia van adreçats als infants que s’inicien en lalletra 
majúscula. Cada lletra començant per les vocals va acompanyada d’una onomatopeia que servirà per treballar la corresponent 
so/grafia.

Col·lecció: Lletres i paraules (Núm. 1 al 5) Autora: Teresa Sabaté
Il·lustracions: Rita Culla

Pàgina10

Interior

Lletres i paraules 1 (vocals) ........................................................978-84-8412-278-4
Lletres i paraules 2 (consonants) ...............................................978-84-8412-279-1
Lletres i paraules 3 (consonants) ...............................................978-84-8412-280-7
Lletres i paraules 4 (frases fetes) ...............................................978-84-8412-458-0
Lletres i paraules 5 (endevinalles) ..............................................978-84-8412-459-7

Enquadernació: grapa
Mides: 30 x 21 cm.
Pàgines 16
A partir de 3 anys

Amb aquest quadernet treballem la grafia dels números  0 a 9, i serveix per iniciar els nens en  l’aprenentatge de comptar. Es té en 
consideració la comprensió, la lectura i l’escriptura dels símbols numèrics.

978-84-8412-509-9

Escrivim els noms Autora: Teresa Sabaté
Il·lustracions: Rita Culla

Interiors

Pàgina 9

Enquadernació: grapa
Mides: 21 x 26 cm.
Pàgines 16
A partir de 3 anys



10 11

El mètode de la col∙lecció paraules és bàsicament global. S’aprofiten les onomatopeies i els avantatges que ofereix la gradació de 
dificultats del mètode sil·làbic. També es treballen les relacions: fonema, so i grafia. Lletra cursiva.

Enquadernació: grapa
Mides: 21 x 31 cm.

Pàgines 32
A partir de 3 anys

Col∙lecció: Paraules Autors: Fermí Capell, 
Teresa Sabaté

Interior

Pre-paraules 1: pàgina 1

 Pre-paraules Núm. 1 al 5
Pre-paraules són adequats per iniciar l'infant en la coordinació motriu general i la muscular fina. Es treballa la direcció a 
l’espai, la coordinació ull-mà, el sentit rítmic a més del treball gràfic.

Preparaules 1 ................................................. 978-84-7210-452-5
Preparaules 2 ................................................. 978-84-7210-453-2
Preparaules 3 ................................................. 978-84-7210-454-9
Preparaules 4 ................................................. 978-84-7210-455-6
Preparaules 5 ................................................. 978-84-7210-456-3

Exercicis de prelectura per treballar la mecànica de manera global. Aquests exercicis giren a l’entorn de les unitats temàtiques 
de l’àrea d’experiències.

 Prelectura paraules Núm. 1 al 4

Enquadernació: grapa
Mides: 21,5 x 31 cm.
Pàgines 32
A partir de 3 anys

Prelectura paraules 1 ................... 978-84-7210-296-5
Prelectura paraules 2 ................... 978-84-7210-297-2
Prelectura paraules 3 ................... 978-84-7210-298-9
Prelectura paraules 4 ................... 978-84-7210-299-6

Interior

Pre-lectura paraules 3: pàgina 11

Enquadernació: grapa
Mides:18 x 25 cm.

Pàgines 32
A partir de 3 anys

Interior

Paraules escriptura 0: pàgina 7

 Paraules escriptura Núm. 0 al 6

Quaderns per a l’aprenentatge de l’escriptura. Per assolir les paraules és necessari fixar-les amb l’escriptura, per això cal 
desenvolupar la motricitat general i la muscular fina.

Paraules escriptura 0 ..............................................978-84-8412-401-6
Paraules escriptura 1 ..............................................978-84-8412-402-3
Paraules escriptura 2 ..............................................978-84-8412-403-0
Paraules escriptura 3 ..............................................978-84-8412-404-7
Paraules escriptura 4 ..............................................978-84-7210-310-8
Paraules escriptura 5 ..............................................978-84-7210-311-5
Paraules escriptura 6 ..............................................978-84-7210-312-2

Quaderns per a l’aprenentatge de la lectura, seguint un mètode global. Es treballen les onomatopeies, les sil·labes i les relacions: 
fonema, so i grafia.

 Paraules lectura Núm. 1 al 3

Enquadernació: grapa
Mides:21,5 x 31,5 cm.

20 pàgines: núm. 1
32 pàgines núm. 2 i 3
A partir de 3 anys

Paraules lectura 1 ................... 978-84-8412-405-4
Paraules lectura 2 ................... 978-84-8412-406-1
Paraules lectura 3 ................... 978-84-8412-407-8

Interior

Paraules lectura 1 pàgina 13

ED. INFANTIL - LECTURA I ESCRIPTURA
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 Preescriptura Bum Núm. 1 al 5

El plantejament d’aquesta col·lecció de llibres i quaderns està fonamentat en el constructivisme, però també fa referència a 
mètodes fonètics, sil∙làbics i globals, i té un doble objectiu:
1 - Treballar dels noms dels nensi les nenes i la seva descodificació per tal de poder arribar als diferents sons i lletres que els 
componen.
2 - Augmentar la capacitat de poder desxifrar diferents frases o textos a partir d’unes hipòtesis extretes de la interpretació dels 
dibuixos del llibre i de les lletres que es van coneixent.

Col∙lecció: Bum  Autora: Teresa Sabaté 
Il·lustracions: Rita Culla

Interior

Presentem les vocals i consonants amb lletra majúscula. En els quaderns 2 i 3 es dóna pas a la lletra cursiva.

 Bum lectura pal Núm. 1 a 3

Amb aquest quaderns l’infant comença a treballar el traç, a través d’un conte il·lustrat s’inicia pintant camins, repassant ratlles, 
enllaçant línies i completan sanefes de colors.

 Bum escriptura pal Núm. 0 al 4

Enquadernació: grapa
Mides: 31 x 21,5 cm.
Pàgines 32
A partir de 3 anys

En el quadern número 0 es treballen els cops de veu (síl·labes). En els 

Enquadernació: grapa
Mides: 21,5 x 31 cm.
Pàgines 16
A partir de 3 anys

1. El caragol .................................978-84-8412-054-4
2. En Patufet ................................978-84-8412-055-1
3. Rinxols d’Or .............................978-84-8412-056-8
4. La Ventafocs ............................978-84-8412-057-5
5. Grafies .....................................978-84-8412-058-2

Bum Lectura pal 1 .............. 978-84-8412-012-4
Bum Lectura pal 2 .............. 978-84-8412-013-1
Bum Lectura pal 3 .............. 978-84-8412-077-3

El cargol: pàgina 13

Interior

Bum lectura pal 1: pàgina 4

Bum escriptura pal 0 ................... 978-84-8412-100-8
Bum escriptura pal 1 ................... 978-84-8412-082-7
Bum escriptura pal 2 ................... 978-84-8412-083-4
Bum escriptura pal 3 ................... 978-84-8412-084-1
Bum escriptura pal 4 ................... 978-84-8412-085-8

Bum Lectura cursiva 1 ....... 978-84-7210-980-3
Bum Lectura cursiva 2 ....... 978-84-7210-981-0
Bum Lectura cursiva 3 ....... 978-84-7210-982-7
Bum Lectura cursiva 4 ....... 978-84-7210-983-4

Interior

Bum escriptura pal 4: pàgina 11

seguents es presenten les grafies dels noms dels nens i nenes amb lletra de pal juntament amb altres treballs de lectoescriptura.

 Bum escriptura cursiva Núm. 1 al 6

Enquadernació: grapa
Mides: 31 x 21,5 cm.
Pàgines 32
A partir de 3 anys

En els quaderns es treballa amb lletra cursiva, les grafies dels noms 

Bum escriptura cursiva 1 ............ 978-84-7210-984-1
Bum escriptura cursiva 2 ............ 978-84-7210-985-8
Bum escriptura cursiva 3 ............ 978-84-7210-986-5
Bum escriptura cursiva 4 ............ 978-84-7210-987-2
Bum escriptura cursiva 5 ............ 978-84-7210-988-9
Bum escriptura cursiva 6 ............ 978-84-7210-989-6

Interior

Bum escriptura cursiva 1: pàgina 11

dels nens i nenes, juntament amb altres exercicis de lectoescriptura.

 Bum lectura cursiva Núm. 1 al 4 Interior

Bum lectura cursiva 1: pàg. 15

Enquadernació: grapa
Mides: 31 x 21,5 cm.

Pàgines 32
A partir de 3 anys

Enquadernació: grapa
Mides: 21,5 x 31 cm.
Pàgines 16
A partir de 3 anys

Presentem les vocals, consonants 
i dígrafs amb la lletra cursiva. El 
quadern número 4 conté un seguit de 
frases amb lletra de pal.
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Llibre per l’aprenentatge de la lectura amb lletra cursiva. Hi trobarem un extens vocabulari. La metodologia que segueix és 
global i fonètica. Hi ha vocabulari visual i també codi fonogràfic.
Els aprenentatgesseran de relacionar el dibuix amb el seu nom, analitzar el contingut de les paraules, correspondència entre so 
i grafia

Interior

Pàgines 4-5

Llegim fent drecera Autors: Carme Solé,
             Teresa Sanmartí

978-84-7210-418-1

Escrivim fent drecera 1 ..................................978-84-7210-468-6
Escrivim fent drecera 2 ..................................978-84-7210-469-3
Escrivim fent drecera 3 ..................................978-84-7210-470-9

Quaderns de lectoescriptura amb lletra cursiva. Material complementari de LLEGIM FENT DRECERA.
Quadern d’exercicis amb pràctiques de grafia.

Escrivim fent drecera Autores: Carme Solé,
             Teresa Sanmartí

Escrivim fent Drecera 1 pàgina 1

Interior

Enquadernació: rústica
Mides: 32 x 21 cm.

Pàgines 88
A partir de 5 anys

Enquadernació:grapa
Mides: 22 x 28 cm.

Pàgines 48
A partir de 5 anys

Llibre concebut com a entrenament de la lectura per a l’Educació ·Infantil. Treballem amb lletra majúscula i lligada.
Preparació cap a la lectura., lectures amb lletra de pal i lligada, lectures ràpides, jocs de comprensió lectora, lectures per 
memoritzar.

Aprenem a llegir pas a pas Autora: Amèlia Del Castillo

978-84-8412-463-4

Interiors

Pàgina 35

Enquadernació: rústica
Mides: 30 x 21 cm.

Pàgines 104
A partir de 5 anys

ED. INFANTIL I PRIMÀRIA - LECTURA I ESCRIPTURA

Pàgina 37

Pàgina 6
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La col·lecció de contes de lectura progressiva “De mica en mica” consta de vint-i-un llibres, que pretenen afermar psicològicament 
aquesta sensació que ja es “pot llegir”, quan l’infant domina algunes grafies.

Interiors

Col·lecció: «De mica en mica» (Núm. 0 a 20)

Contes de lectura progressiva

En Daniel, l’indi: pàgines 16-17 Els cinc mixets: pàgines 4-5

Autor: Ramon Bassa i Martín
Il·lustracions: Sandra Aguilar

Enquadernació: rústica
Mides: 20,5 x 18 cm.

Pàgines 20
A partir de 4 anys

0.– Uu, el fantasma amic (a, e, i, o, u ......................... 978-84-8412-973-8
1.– No sopo (n, p, s) ................................................... 978-84-8412-974-5
2.– Les ones (l, i repàs n, p, s) ................................... 978-84-8412-975-2
3.– L’estel (t, m, i repàs l, n, p, s) ................................ 978-84-8412-976-9
4.– En Toni i el patinet (t, m) ....................................... 978-84-8412-977-6
5.– En Daniel, l’indi (d) ............................................... 978-84-8412-978-3
6.– En Puc cua petita (ca-co-cu) ................................ 978-84-8412-979-0
7.– Les mosques (que-qui) ......................................... 978-84-8412-980-6
8.– La rata Ruca (r-, -rr-) ............................................ 978-84-8412-981-3
9.– Les caretes (-r-) .................................................... 978-84-8412-982-0
10.– A nedar! (r, rr, -r) ................................................. 978-84-8412-983-7

11.– L’avioneta (v) ...................................................... 978-84-8412-984-4
12.– L’avi Biel (b) ........................................................ 978-84-8412-985-1
13.– El nanet de l’estrella (ll) ...................................... 978-84-8412-986-8
14.– La fira (ny, f) ........................................................ 978-84-8412-987-5
15.– El conte de la formiga (ga-go-gu, gue-gui) ......... 978-84-8412-988-2
16.– Cançons i endevinalles (ç, ce-ci, ss) .................. 978-84-8412-989-9
17.– El tresor amagat (s, z) ........................................ 978-84-8412-990-5
18.– Jocs i gelats (ja-jo-ju, ge-gi) ................................ 978-84-8412-991-2
19.– Els cinc mixets (x, ix, tx, ig) ................................ 978-84-8412-992-9
20.– La Magraneta (conte de repàs) .......................... 978-84-8412-993-6
Col·lecció De mica en mica (21 llibres) ...................... 978-84-8412-996-7

Enquadernació: rústica
Mides: 22,5 x 18 cm.
Pàgines: 32
A partir de 4 anys

De la A a la Zeta, hi van totes les lletres de l’alfabet. Els signes de puntuació i els accents també hi 
són presents. L’Abecedari és l’escola de les lletres!
A l’escola Abecedari s’ensenyen tots els misteris de les llengües i, per això, hi ha moltes assignatures: a 
la classe d’Onomatopeies, les lletres practiquen, sense descans, tots els sons de la natura.
Algunes vegades soles i d’altres en parelles, o fins i tot de tres en tres. A Sil·labari, han d’aprendre 
a reunir-se en petits grups dins una mateixa paraula. Només hi ha una manera correcta i és difícil 
recordar-ho amb tantíssimes possibilitats! A les classes de Poesia juguen a crear sons harmoniosos, i a 
les de Creativitat es desordenen i es barregen fins a inventar noves paraules...

Interiors

Col∙lecció: Escola de les lletres (Núm. 1 a 12) Autora: Susana Peix
Il·lustracions: Xavi Ramiro

Escola de les lletres 1: pàg. 14-15 Escola de les lletres 5: pàg. 22-23

1.- Germanes (m, n, b, v) ................................. ISBN: 978-84-17091-29-3
2.- El punt de la JOTA (g, j, f) ........................... ISBN: 978-84-17091-30-9
3.- El problema de la ERRA (r, rr) ..................... ISBN: 978-84-17091-31-6
4.- Una festa de disfresses (o) ......................... ISBN: 978-84-17091-37-8
5.- La ZETA dormilega (z) ................................. ISBN: 978-84-17091-38-5
6.- La lletra xinesa (    ) ..................................... ISBN: 978-84-17091-39-2

  7.- La ICS i les matemàtiques (x) ................... ISBN: 978-84-17091-67-5
  8.- Una excursió de por (u) ............................. ISBN: 978-84-17091-68-2
  9.- A, d’artista (a) ............................................ ISBN: 978-84-17091-69-9
10.- La TE quequeja (t) ..................................... ISBN: 978-84-17091-97-2
11.- Un circ a l’escola (h) .................................. ISBN: 978-84-17091-98-9
12.- Vacances! (s) ............................................. ISBN: 978-84-17091-99-6字
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En aquesta col·lecció de quaderns treballem la grafia, la lectura, el vocabulari i el conte del quadern. Les pautes són amb 
lletra puntejada per repassar per sobre. Del número 7 endavant la pauta i la lletra què és més petita i el puntejat s’elimina 
progressivament amb l’objectiu en aconseguir una escriptura clara i agradable. En els quaderns número 1 a 6 es presenten les 
vocals i les consonants. En els quaderns número 7 a 12 es treballa amb totes les grafies i s’amplia el vocabulari.

Col·lecció: Bona lletra (Núm. 1 al 12)

Enquadernació: grapa
Mides: 24 x 17 cm.
Pàgines 16
A partir de 4 anys

Autors: Teresa Sabaté, Fermí Capell

Interiors

Autora: Teresa Sabaté

Treballem amb lletra cursiva i una pauta per guiar l’escriptura. La lletra 
disminueix de grandària en progressar la numeració dels quaderns. 
Apropiat per a infants que necessiten exercitar correctament l’escriptura. Els 
dibuixos que il·lustren les frases poden pintar-se.

Col·lecció: Bon traç (Núm. 1 al 6)

Interior

Bona lletra 1: pàgina 3 Bona lletra 7: pàgina 5

Frases fetes:
Bon traç 1 .............978-84-8412-029-2
Bon traç 2 .............978-84-8412-030-8
Bon traç 3 .............978-84-8412-031-5
Bon traç 4 .............978-84-8412-032-2
Endevinalles:
Bon traç 5 .............978-84-8412-033-9
Bon traç 6 .............978-84-8412-034-6

Bona lletra 1 ............978-84-7210-498-3
Bona lletra 2 ............978-84-7210-499-0
Bona lletra 3 ............978-84-7210-500-3
Bona lletra 4 ............978-84-7210-501-0
Bona lletra 5 ............978-84-7210-502-7
Bona lletra 6 ............978-84-7210-503-4
Bona lletra 7 ............978-84-7210-504-1
Bona lletra 8 ............978-84-7210-505-8
Bona lletra 9 ............978-84-7210-506-5
Bona lletra 10 ..........978-84-7210-507-2
Bona lletra 11 ...........978-84-7210-508-9
Bona lletra 12 ..........978-84-7210-509-6

Bon traç 1: pàgina 15

Col·lecció de quaderns dirigida a infants, joves i adults que vulguin aprendre a corregir l’escriptura de la lletra cursiva. 
Els objectius d’aquests quaderns són: escriure cada grafia amb la direccionalitat corrrecta, enllaçar correctament les grafies a 
l'escriure cada paraula i escriure de manera proporcionada i estètica.

Lletra lligada 1 ...................978-84-8412-428-3
Lletra lligada 2 ...................978-84-8412-429-0
Lletra lligada 3 ...................978-84-8412-430-6

Col·lecció: Lletra lligada (Núm.1 al 3) Autors: Fermí Capell/Irene Pascaul

Interiors

Lletra lligada 1: pàgina 8

5 quaderns per als quatre primers cursos de Primària. Pretenen introduir les estructures bàsiques de la llengua catalana, 
graduades per ordre de dificultat i per freqüència d’utilització. Es pretén evitar al màxim l’errada ortogràfica i fixar només 
imatges correctes. Són adaptats als alumnes del Cicle Inicial i Mitjà.

Col·lecció: Escoltem, parlem, escrivim (Núm.1 al 5) Autor: Fermí Capell
Il∙lustracions: Silvia Pla

Interiors

Escoltem parlem escrivim 1: pàg. 11

Escoltem Parlem Escrivim 1 .......978-84-8412-412-2
Escoltem Parlem Escrivim 2 .......978-84-8412-413-9
Escoltem Parlem Escrivim 3 .......978-84-8412-457-3
Escoltem Parlem Escrivim 4 .......978-84-7210-169-2
Escoltem Parlem Escrivim 5 .......978-84-7210-170-8

Enquadernació: grapa
Mides: 26 x 21 cm.
Pàgines 16
A partir de 6 anys

Enquadernació: grapa
Mides: 29,7 x 21 cm.

Pàgines 48
A partir de 6 anys

Enquadernació: grapa
Mides: 29 x 21 cm.

Pàgines 24
Totes les edats.

Escoltem parlem escrivim 2: pàg. 35

Lletra lligada 2: pàgina 19
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19 quaderns de càlcul per adquirir l’habilitat mecànica de la suma, la resta, la multiplicació i la divisió dins d’una progressió 
ordenada. Són apropiats per adquirir l’habilitat mecànica de les quatre operacions bàsiques. Conté una petita guia que inclou 
els objectius didàctics per treballar correctament els quaderns.

Col∙lecció: Daina (Núm. 1 al 19) Autora: Pilar Bori

Interiors

Daina 0: pàgina 14 Daina sumar 5: pàgina 11

Daina 0. De 4 a 6 anys.
Daina 0 ...........................978-84-7210-831-8
Daina sumar. De 5 a 8 anys.
Daina S-1 ........................978-84-7210-801-1
Daina S-2 ........................978-84-7210-802-8
Daina S-3 ........................978-84-7210-803-5
Daina S-4 ........................978-84-7210-804-2
Daina S-5 ........................978-84-7210-805-9

Daina restar. De 6 a 9 anys.
Daina R-1 .......................978-84-7210-806-6
Daina R-2 .......................978-84-7210-807-3
Daina R-3 .......................978-84-7210-808-0
Daina multiplicar. De 7 a 10 anys.
Daina M-1 .......................978-84-7210-809-7
Daina M-2 .......................978-84-7210-810-3
Daina M-3 .......................978-84-7210-811-0 
Daina M-4 .......................978-84-7210-812-7 
Daina M-5 .......................978-84-7210-813-4
Daina M-6 .......................978-84-7210-814-1

Daina dividir. De 8 a 11 anys.
Daina D-1 .......................978-84-7210-815-8
Daina D-2 .......................978-84-7210-816-5
Daina D-3 .......................978-84-7210-817-2 
Daina D-4 .......................978-84-7210-818-9

Cada quadern de la col·lecció conté 51 problemes, una guia 
amb els continguts, dos problemes de comprensió lectora i 
dibuixos per acolorir.

Problemes de sumar i restar. De 6 a 7 anys.
Recerca 1 ..................................................................978-84-7210-963-6 
Problemes de sumar, restar i multiplicar. De 7 a 8 anys.
Recerca 2 ..................................................................978-84-7210-964-3
Recerca 3 ..................................................................978-84-7210-965-0
Recerca 4 ..................................................................978-84-7210-966-7

Problemes de sumar, restar, multiplicar i dividir. De 8 a 9 anys.
Recerca 5 ..................................................................978-84-7210-967-4
Recerca 6 ..................................................................978-84-7210-968-1
Recerca 7 ..................................................................978-84-7210-969-8
Problemes de sumar, restar, multiplicar i dividir. De 9 a 10 anys.
Recerca 8 ..................................................................978-84-7210-970-4
Recerca 9 ..................................................................978-84-8412-108-4
Recerca 10 ................................................................978-84-8412-109-1

Col∙lecció: Recerca (Núm. 1 al 10) Autora: Pilar Bori

Interior

Recerca 1: pàg. 2-3

Enquadernació: grapa
Mides: 24 x 17 cm.
Pàgines 16
A partir de 3 anys

Enquadernació: grapa
Mides: 24 x 17 cm.
Pàgines 16
A partir de 6 anys

Treballem les desenes del 10 al 90. Les il·lustracions de cada llibreta segueixen el curs de l'any.
Cada quadern presenta una desena, amb exercicis de: Blocs lògics. Comptar representant piles de... Problemes amb un petit 
text. Geometría. Sistemes de mesura. Resum d'exercicis per avaluar.

Matemàtiques 1r.curs 1 .............................................978-84-7210-591-1
Matemàtiques 1r.curs 2 .............................................978-84-7210-592-8
Matemàtiques 1r.curs 3 .............................................978-84-7210-593-5
Matemàtiques 1r.curs 4 .............................................978-84-7210-594-2
Matemàtiques 1r.curs 5 .............................................978-84-7210-595-9

Col∙lecció: Matemàtiques 1r curs (Núm. 1 al 9) Autora: Pilar Bori

Interior

Matemàtiques 1: pàgina 6

Enquadernació: grapa
Mides: 26 x 21 cm.
Pàgines 32
A partir de 3 anys

EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA -MATEMÀTIQUES

Matemàtiques 1r.curs 6 .............................................978-84-72105-96-6
Matemàtiques 1r.curs 7 .............................................978-84-72105-97-3
Matemàtiques 1r.curs 8 .............................................978-84-72105-98-0
Matemàtiques 1r.curs 9 .............................................978-84-72105-99-7
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Enquadernació: rústica
Mides: 20,5 x 13 cm.
Pàgines 78
A partir de 8 anys

Aquesta col.lecció està pensada per treballar la lectura, les matemàtiques i la comprensió lectora. Es tracta d’un material 
individual, però a l’escola també es pot treballar amb petits grups (de dos o tres alumnes). Són situacions matemàtiques que 
s’han de resoldre amb: sumes, restes, multiplicacions i divisions, també es treballa el sistema métric decimal en longitud, pes i 
capacitat, el temps i el càlcul bàsic en un procés de raonament continuat.
També són adequats per repassar a les vacances els coneixements adquirits durant el curs. 

Els follets de les matemàtiques 1 ..................978-84-8412-503-7
Els follets de les matemàtiques 2 ..................978-84-8412-504-4
Els follets de les matemàtiques 3 ..................978-84-8412-505-1

Col∙lecció: Els follets de les matemàtiques (Núm. 1 al 3) Autor: Jaume Miquel Peidró

Interior

Els follets de les matemàtiques 2: pàgines 26-27

De 6 a 7 anys
Tres en Ratlla 1 ............ 978-84-8412-330-9
Tres en Ratlla 2 ............ 978-84-8412-331-6
De 7 a 8 anys
Tres en Ratlla 3  ........... 978-84-8412-332-3
Tres en Ratlla 4 ............ 978-84-8412-333-0

De 8 a 9 anys
Tres en Ratlla 5  ........... 978-84-8412-334-7
Tres en Ratlla 6 ............ 978-84-8412-335-4
De 9 a 10 anys
Tres en Ratlla 7  ........... 978-84-8412-336-1
Tres en Ratlla 8 ............ 978-84-8412-337-8

De 10 a 11 anys
Tres en Ratlla 9  ........... 978-84-8412-338-5
Tres en Ratlla 10 .......... 978-84-8412-339-2
De 11 a 12 anys
Tres en Ratlla 11  .......... 978-84-8412-340-8
Tres en Ratlla 12 .......... 978-84-8412-341-5

Enquadernació: rústica
Mides: 26 x 21 cm.
Pàgines 30
A partir de 6 anys

Quaderns de càlcul mental per els 3 cicles d’Educació Primària. Les activitats proposades són per treballar el càlcul mental 
utilitzant com a estratègia fonamental la composició i descomposició de nombres. Activitats de cada contingut com exercicis amb 
representació gràfica, problemes amb suport visual i joc matemàtic.

Col∙lecció: Tres en ratlla (Núm. 1 al 12) Autor: Josefina Escoda
Il·lustracions: Teresa Prat

Interior

Quaderns de càlcul mental 1: pàg.7

Enquadernació: grapa
Mides: 27,5 x 21 cm.
Pàgines 40
A partir de 6 anys

Pensajocs és una col·lecció de quaderns que té com a objectiu estimular les principals funcions cognitives dels infants. S’hi 
proposen una gran varietat d’activitats que fan referència a l'atenció, la memòria, la percepció, el llenguatge, el pensament i 
el raonament lògic. En moltes d’aquestes activitats, els infants no només hauran de pensar i raonar sinó que també hauran 
d’utilitzar l’enginy a l’hora de trobar-ne la solució.

Col∙lecció: Pensajocs (Núm. 1 al 4) Autores: Roser Genover, Neus Escudero
Il·lustracions: Sílvia Pla, Neus Escudero

Interiors

Pensajocs 1: pàgina 4

EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA -  RAONAMENT

Pensajocs 1 (de 6 a 7 anys) ......................................... 978-84-17091-53-8
Pensajocs 2 (de 7 a 8 anys) ......................................... 978-84-17091-54-5

Pensajocs 3 (de 8 a 9 anys) ......................................... 978-84-17091-55-2
Pensajocs 4 (de 9 a 10 anys) ....................................... 978-84-17091-56-9

Pensajocs 2: pàgina 10 Pensajocs 2: pàgina 10
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Lectojocs és un material que va dirigit als infants d’Educació Primària i el seu plantejament permet un ús flexible dels 
quaderns en funció del nivell de lectura de cada nen. Té com a objectiu treballar la lectura a partir d’activitats que ajudin a la 
comprensió i l’adquisició d’una velocitat adequada, juntament amb una bona comprensió i el record d’allò que s’ha llegit.

Interiors

Col∙lecció: Lectojocs (Núm. 1 al 18) Autora: Roser Genover
Il∙lustracions: Neus Escudero

Lectojocs 1: pàgina 12 Lectojocs 8: pàgina 7

De 6 a 7 anys
Lectojocs 1 ...................... 978-84-8412-448-1
Lectojocs 2 ...................... 978-84-8412-449-8
Lectojocs 3 ...................... 978-84-8412-450-4
De 7 a 8 anys
Lectojocs 4 ...................... 978-84-8412-465-8
Lectojocs 5 ...................... 978-84-8412-466-5
Lectojocs 6 ...................... 978-84-8412-467-2

De 8 a 9 anys
Lectojocs 7 ...................... 978-84-8412-506-8
Lectojocs 8 ...................... 978-84-8412-507-5
Lectojocs 9 ...................... 978-84-8412-508-2
De 9 a 10 anys
Lectojocs 10 .................... 978-84-8412-541-9
Lectojocs 11 ..................... 978-84-8412-542-6
Lectojocs 12 .................... 978-84-8412-543-3

De 10 a 11 anys
Lectojocs 13 .................... 978-84-8412-566-2
Lectojocs 14 .................... 978-84-8412-567-9
Lectojocs 15 .................... 978-84-8412-568-6
De 11 a 12 anys
Lectojocs 16 .................... 978-84-8412-591-4
Lectojocs 17 .................... 978-84-8412-592-1
Lectojocs 18 .................... 978-84-8412-593-8

Col∙lecció: Matejocs (Núm. 1 al 18) Autora: Roser Genover
Il∙lustracions: Neus Escudero

Enquadernació: grapa
Mides: 26 x 21 cm.

Pàgines 32
A partir de 6 anys

Aquesta col·lecció té com a objectiu reforçar els continguts curriculars de matemàtiques i també treballar aquelles habilitats 
necessàries per millorar el rendiment en aquesta àrea. Per això es treballarà el càlcul mental, la numeració, les operacions 
aritmètiques i la resolució de problemes com a continguts curriculars i, per altra banda, activitats de raonament lògic, memòria, 
estructuració espacial, observació i atenció.

Interiors

Matejocs 1: pàgina 24 Matejocs 8: pàgina 13

De 6 a 7 anys
Matejocs 1 ........................978-84-8412-760-4
Matejocs 2 ........................978-84-8412-761-1
Matejocs 3 ........................978-84-8412-762-8
De 7 a 8 anys
Matejocs 4 ........................978-84-8412-763-5
Matejocs 5 ........................978-84-8412-764-2
Matejocs 6 ........................978-84-8412-765-9

De 8 a 9 anys
Matejocs 7 ........................978-84-8412-786-4
Matejocs 8 ........................978-84-8412-787-1
Matejocs 9 ........................978-84-8412-788-8
De 9 a 10 anys
Matejocs 10 ......................978-84-8412-794-9
Matejocs 11 ......................978-84-8412-795-6
Matejocs 12 ......................978-84-8412-796-3

De 10 a 11 anys
Matejocs 13 ......................978-84-8412-843-4
Matejocs 14 ......................978-84-8412-844-1
Matejocs 15 ......................978-84-8412-845-8
De 11 a 12 anys
Matejocs 16 ......................978-84-8412-860-1
Matejocs 17 ......................978-84-8412-861-8
Matejocs 18 ......................978-84-8412-862-8

Enquadernació: grapa
Mides: 26 x 21 cm.

Pàgines 32
A partir de 6 anys

EDUCACIÓ PRIMÀRIA -COMPRENSIÓ LECTORA EDUCACIÓ PRIMÀRIA -MATEMÀTIQUES
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Interior

“Good Handwriting” és una col·lecció de quaderns de cal·ligrafia en anglès que ajuda a millorar l’escriptura al mateix temps 
que s’aprèn a escriure en aquesta llengua. Tant els continguts gramaticals com el vocabulari que apareixen en les frases són 
adequats a l’edat de l’alumne/a, ja que segueixen els programes de l’assignatura. Aquests continguts es veuen recolzats pels 
dibuixos que el quadern també presenta. En lletra majúscula.

Quaderns d’escriptura amb lletra de pal

Col·lecció: «Good Handwriting» in capital letters 
(Núm. 1 al 4)

Autora: Marta Màdico Joven

“Good Handwriting” 1: pàgina 7

Interior

Els quaderns Chip and Friends ofereixen un mètode senzill d’apropament  a la llengua anglesa. A partir de temes quotidians 
i propers a l’alumne/a, aquest podrà millorar l’aprenentatge de l’anglès. Cançons senzilles i exercicis molt visuals i intuïtius 
ajuden a integrar els coneixements de manera autònoma i amena.

Enquadernació: grapa
Mides: 21 x 26 cm.
Pàgines 32
A partir de 5 anys

Col·lecció: Chip and Friends (Núm. 1 al 6) Autors: Andrea Giménez, 
Noemí Fernández

Chip and friends 1: pàgina 5

De 5 a 6 anys
Chip and friends  1 ..........................................978-84-8412-754-3
Chip and friends  2 ..........................................978-84-8412-755-0
De 6 a 7 anys
Chip and friends  3 ..........................................978-84-8412-756-7
Chip and friends  4 ..........................................978-84-8412-757-4
De 7 a 8 anys
Chip and friends  5 ..........................................978-84-8412-758-1
Chip and friends  6 ..........................................978-84-8412-759-8

“Good Handwriting” 1 Basic - Capital letters ....................978-84-8412-653-9
“Good Handwriting” 2 High - Capital letters ......................978-84-8412-654-6
“Good Handwriting” 3 Food - Capital letters .....................978-84-8412-655-3
“Good Handwriting” 4 At school - Capital letters ...............978-84-8412-656-0

“Good Handwriting” és una col·lecció de quaderns de cal·ligrafia en anglès que ajuda 
a millorar l’escriptura al mateix temps que s’aprèn a escriure en aquesta llengua. Tant 
els continguts gramaticals com el vocabulari que apareixen en les frases són adequats 
a l’edat de l’alumne/a, ja que segueixen els programes de l’assignatura. Aquests 
continguts es veuen recolzats pels dibuixos que el quadern també presenta.

Quaderns d’escriptura amb lletra lligada

Col·lecció: «Good Handwriting» (Núm. 1 al 10) Autora: Marta Màdico Joven

ANGLÈS

Interiors

“Good Handwriting” 2: pàgina 10

“Good Handwriting” 1 Basic ......................................978-84-8412-645-4
“Good Handwriting” 2 High .......................................978-84-8412-646-1
“Good Handwriting” 3 Food ......................................978-84-8412-647-8
“Good Handwriting” 4 At school ................................978-84-8412-648-5
“Good Handwriting” 5 Family and pets .....................978-84-8412-649-2
“Good Handwriting” 6 The weather and clothes... ....978-84-8412-650-8
“Good Handwriting” 7 Animals ..................................978-84-8412-651-5
“Good Handwriting” 8 Transports and my city... .......978-84-8412-652-2
“Good Handwriting” 9 Prepositions ...........................978-84-8412-684-3
“Good Handwriting” 10 Sport and Musical In.... ........978-84-8412-685-0

Enquadernació: grapa
Mides: 21 x 26 cm.
Pàgines 16
A partir de 5 anys

Enquadernació: grapa
Mides: 21 x 26 cm.
Pàgines 16
A partir de 5 anys

Interiors

Amb aquest llibre, es pretén ajudar els professors/es, els pares i mares, quan els nens i 
nenes estan en procés d’aprenentatge oral en llengua anglesa en etapes primerenques, 
mitjançant diferents sons. L’objectiu és adquirir consciència fonètica de manera 
indirecta. Aquesta consciència fonètica s’adquireix inconscientment per part de l’infant 
però intencionadament pel mestre/a i/o el pare o la mare. Al llarg de les històries, els 
nens i nenes aprendran a pronunciar paraules amb sons comuns i a reconèixer com 
estan escrites. 

Sounds Aloud 1: pàgines 6-7

Anglès /Català

Àudio en 
anglès

Sounds Aloud, The Phonic Collection (Núm. 1 a 12) Autora: Mireia Canals
Il·lustracions: Sílvia Pla

Enquadernació: rústica
Mides: 21 x 19 cm.
Pàgines 20
A partir de 5 anys

1. Pies, bikes and flies
........................................978-84-17091-89-7
2. The boat, the goat and the soap
............................................978-84-17091-90-3
3. Trees, bees and sheep
............................................978-84-17091-91-0
4. The balloon, the spoon and the moon
............................................978-84-17091-92-7
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Little by Little collection consists of a total of 20 stories. It is a teaching material that complements the learning process of English language. Level 
rates varies between A1 and B1 according to the Common European Framework of Reference for Languages –the difficulty grows progressively–. 
Consequently, the aim of the collection is to help teachers, parents and mothers in the early stages in which the child begins to study the language.

Interiors

Col·lecció: «Little by little» (Núm. 1 a 20)

My first readings in english

My Friend the Ghost: pàgines 16-17

Autor: Ramon Bassa i Martín
Il·lustracions: Sandra Aguilar

Enquadernació: rústica
Mides: 20,5 x 18 cm.

Pàgines 20
A partir de 4 anys

1.– My Friend the Ghost ............................................. 978-84-17841-60-7
2.– Soup ..................................................................... 978-84-17841-61-4
3.– Waves ................................................................... 978-84-17841-62-1
4.– Tom and His Scooter ............................................ 978-84-17841-63-8
5.– My Dog ................................................................. 978-84-17841-64-5
6.– The Kite ................................................................ 978-84-17841-65-2
7.– Flies ...................................................................... 978-84-17841-66-9
8.– Rose the Rat ......................................................... 978-84-17841-67-6
9.– Daniel the Native American .................................. 978-84-17841-68-3
10.– Masks ................................................................. 978-84-17841-69-0

11.– Five Little Kittens ................................................ 978-84-17841-70-6
12.– Let’s Go Swimming! ............................................ 978-84-17841-71-3
13.– The Small Plane ................................................. 978-84-17841-72-0
14.– Grandpa .............................................................. 978-84-17841-73-7
15.– Star Elf ................................................................ 978-84-17841-74-4
16.– The Fair .............................................................. 978-84-17841-75-1
17.– The Story of the Ant ............................................ 978-84-17841-76-8
18.– Riddle, Riddle ..................................................... 978-84-17841-77-5
19.– Let’s Play ............................................................ 978-84-17841-78-2
20.– The Hidden Treasure .......................................... 978-84-17841-79-9

Tom and His Scooter: pàgines 10-11

Star Elf: pàgines 4-5 The Hidden Treasure: pàgines 10-11

Col·lecció: Atrapa-Paraules (Núm. 1 a 6)

VARIS
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Interior

Els quaderns ATRAPA-PARAULES neixen amb l’objectiu de ser un recurs útil 
per facilitar l’expressió escrita utilitzant les habilitats de tots dos hemisferis cerebrals.

Atrapa-Paraules 1: pàgina 21

Quaderns d'expresió escrita i pensament creatiu

Autora: Noemí Fernández Selva

Enquadernació: rústica
Mides: 27 x 21 cm.
Pàgines 32
A partir de 6 anys

Atrapa-Paraules 1: Contes 1 ......................................978-84-8412-896-0
Atrapa-Paraules 2: Contes 2, faules i rondalles ............978-84-8412-897-7
Atrapa-Paraules 3: Rimes i petits poemes ...................978-84-8412-898-4
Atrapa-Paraules 4: 
Endevinalles, receptes, embarbussaments, 
cal∙ligrames i invitacions ...............................................978-84-8412-899-1
Atrapa-Paraules 5: Còmics ........................................978-84-8412-900-4
Atrapa-Paraules 6: Jocs d’escriptura creativa ..............978-84-8412-901-1

Figuras Geométicas, Cuerpos Geométricos,
Sólidos plateados

Enquadernació: rústica
Mides: 34 x 24 cm.
Pàgines 8

Figuras geométricas (24 figures.) ..........................................................................................9788472103603

Cuerpos Geométricos 1 (13 figures: poliedres i prismes) .....................................................9788472105126
Cuerpos Geométricos 2 (15 figures:piràmides i cossos rodons). ..........................................9788472105133

Sólidos plateados (15 figures:piràmides i cossos rodons) ....................................................9788472105140

Taules d'operacions

Taules d'operaciones 
(sumar, restar, multiplicar i dividir) ..........9788472100008
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Interior

Des de dins 2: pàgina 7

Autora: Noemí Fernández Selva

Interior

L’Emoquadern és una divertida guia pràctica que us ajudarà a entendre què és l’educació emocional, com us pot ajudar en 
l’educació dels vostres fills i com podeu introduir-la a casa d’una manera fàcil i inspiradora.
Tots sabem de la importància de l’autoestima, l’autonomia, l’empatia o la consciència emocional per a la felicitat, però EL 
COM aconseguir-ho és on sovint rau la dificultat i el que precisament pretén l’Emoquadern. 

Pàgina 114

Educació emocional a casa

Emoquadern Autora: Cristina Gutiérrez Lestóno

Proposta d’educació emocional i en valors amb l’objectiu principal de potenciar 
el coneixement d’un mateix i dels altres amb respecte i acceptació. 

Quaderns d’Educació Emocional i Valors

Col·lecció: Des de dins (Núm. 1 a 6)

EDUCACIÓ EMOCIONAL

Enquadernació: rústica
Mides: 27 x 21 cm.
Pàgines 40
A partir de 6 anys

Des de dins 1: Emocions bàsiques ..........................978-84-8412-820-5
Des de dins 2: Emocions i sentiments ......................978-84-8412-821-2
Des de dins 3: Valors (I) ...........................................978-84-8412-822-9
Des de dins 4: Valors (II) ..........................................978-84-8412-823-6
Des de dins 5: Desigs i pensaments (I) ....................978-84-8412-824-3
Des de dins 6: Desigs i pensaments (II) ...................978-84-8412-825-0
Orientacions per l’educador ......................................978-84-8412-832-8

Enquadernació: rústica
Mides: 29,7 x 21 cm.
Pàgines 134
A partir de 4 anys

978-84-8412-999-8

Les meves emocions al descobert
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Interior

Benvolguda família, esteu a punt d’embarcar-vos en un viatge emocionant 
en el qual us proposo a tots anar de la mà perquè, quan l’acabeu, us 
pugueu conèixer una mica més. Un viatge que té com a destinació el 
vostre benestar i en què visitareu i coneixereu una mica millor algunes de 
les vostres diferents emocions, pensaments i conductes, per la qual cosa us 
demanaré que al llarg de tot el trajecte observeu molt bé el que feu, penseu 
i sentiu en diferents situacions.

Contingut:
-Guia emocional per a pares i mares.
-Guia d’emocions per a nens i nenes.
-Quadern emocional amb exercicis i activitats.

Guia i quadern emocional per treballar en família

Autora: Sara Tarrés Corominas
Il·lustracions: Txell Ribes 

Enquadernació: rústica
Mides: 23 x 23 cm.

Pàgines 128
A partir de 6 anys

Pàgina 106-107Pàgina 42-43

NOVETATS

978-84-18427-14-5

InteriorPer complir el seu somni de fer-se 
milionaris i de saber conservar per 
sempre els seus diners, l‘Erik, l’Àlex i 
l’Enara han de començar pel principi i 
aprendre nocions bàsiques d’economia.
Per això, recorren als seus besavis i 
amb ells emprenen un apassionant 
viatge que els porta a créixer, no només 
en la seva formació econòmica, sinó 
també aprenent valors fonamentals 
per a la vida adulta en societat. Així, 
descobreixen que ser milionaris no és tal 
com ells es pensaven.

Pàgina 31

Economia per a nens i nenes

El gran pla Autora: Isabel Armijo
Il·lustracions: Elisenda Adell

Enquadernació: rústica
Mides: 20,5 x 13,5 cm.
Pàgines: 144
A partir de 8 anys978-84-18427-10-7
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