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Consolidar les competències bàsiques lingüístiques Llengua / Lengua 2 / 6

Refermar l’ortografia arbitrària Ortografia / Ortografía 3 / 7

Progressar i consolidar l’habilitat en l’escriptura Cal·ligrafia / Caligrafía 4 / 8

Desenvolupar l’eficàcia lectora Per llegir millor / Para 
leer mejor 5 / 9

Practicar la comprensió i ampliar el vocabulari Cuentos para leer y jugar 10
per mitjà de la lectura de contes

Consolidar les competències bàsiques matemàtiques Matemàtiques 11

Practicar el càlcul numèric Càlcul 12

Refermar el procediment de resolució de problemes Problemes 13

Practicar el llenguatge musical Llenguatge musical 14

Consolidar els continguts de les àrees de Llengua, Vacances 15
Coneixement del Medi i Matemàtiques d’una
forma totalment lúdica



QUADERNS DE LLENGUA
2

Útils quaderns, programats en
paral·lel al llibre de l’alumne, amb
activitats de consolidació.
També poden ser utilitzats
independentment.

1r CURS

1 Les llistes, la recepta de cuina, el còmic, la nota.
Masculins i femenins, la concordança, majúscules en

els noms de persones, llocs i animals. L’abecedari, les
vocals, p/l/pl, ll, m, singular i plural, s/ss, t, n, la concor-
dança, separació sil·làbica, m/n/u.

EAN: 978-84-236-8391-8 · PÀG. 32

2 Descripció d’animals, els rodolins, el mural, llista de
normes. La concordança, el verb, concordança de

subjecte i predicat, passat, present, futur. Síl·laba tònica,
f/fl, d, b/v, r/rr, pr/tr/dr/fr/br, c/q, cl/cr.

EAN: 978-84-236-8392-5 · PÀG. 32

3 La definició d’objectes, la narració d’anècdotes, el
conte, la postal. Expressions de lloc, l’oració simple,

oracions interrogatives, oracions exclamatives. x/ix, z/s,
ç/c, g/gu, gr/gl, j/g, l/l·l/ll, h, w, tg/tj, ig/tx.

EAN: 978-84-236-8393-2 · PÀG. 32

4r CURS

10 Descripció d’objectes, la carta, la notícia, el diàleg
dins la narració. Les llengües del món, l’oració: sub-

jecte i predicat, el nom: classificació, articles, demostratius i
possessius. Els dígrafs, els diftongs, la síl·laba tònica i àtona,
l’accentuació, la e tònica, la vocal neutra.

EAN: 978-84-236-8838-8 · PÀG. 40

11 Anunci, text instructiu, narració, poema. Numerals,
quantitatius i indefinits, els pronoms personals forts,

l’adjectiu, el verb. La o tònica i àtona, l’accent diacrític, ús de
b/v, h, g/j, tg/tj.

EAN: 978-84-236-8839-5 · PÀG. 40

12 El diari personal, el cal·ligrama, el còmic, la des-
cripció de llocs. Les formes no personals del verb i

les conjugacions, l’adverbi, els enllaços. L’ús de x/ix, ig/tx,
m/n, p/b, t/d, c/g a final de mot, essa sorda i essa sonora.

EAN: 978-84-236-8840-1 · PÀG. 40

2n CURS

4 Text instructiu, descripció de persones, el cartell, el
carnet. Classes de noms, el nom: gènere i nombre,

la concordança, els pronoms. Síl·laba tònica i àtona, e
oberta i tancada, vocal neutra, o oberta i tancada, neu-
tralització, c/qu, q, g/gu, g/j, tg/tj.

EAN: 978-84-236-8434-2 · PÀG. 32

5 El conte, text expositiu, l’entrevista, la poesia. L’adjectiu,
l’oració: subjecte i predicat, oracions enunciatives, inter-

rogatives i exclamatives, la majúscula, el verb; present, pas-
sat, futur. bl/br/pl/pr, b/v, x/ix, tx/ig, els sons de la r.

EAN: 978-84-236-8437-3 · PÀG. 32

6 La notícia, la carta, la fitxa d’un llibre i de lectura, la
narració. quan/quant, i a/hi ha, em/hem/amb, la

coma, el guió, expressions de lloc i de temps, complements
de l’oració, connectors, l’ordre alfabètic. Essa sonora i essa
sorda, c/ç, l·l/ll, h, ny.

EAN: 978-84-236-8438-0 · PÀG. 32

5è CURS

13 La descripció de persones, la carta, la narració,
el diàleg. Els antònims, els sinònims, la polisè-

mia, el temps amosfèric. Els dígrafs, els diftongs i els hiats,
ús de a/e i o/u àtones. Les llengües de l’Estat espanyol i
del món, l’oració, el nom.

EAN: 978-84-236-9390-0 · PÀG. 40

14 El text instructiu i predictiu, la notícia, els senyals.
Els prefixos, sufixos, augmentatius, diminutius i

despectius. L’accentuació, ús de r, rr i -r. Els determinants i
els quantificadors, l’adjectiu qualificatiu, pronoms personals
forts i febles.

EAN: 978-84-236-9391-7 · PÀG. 40

15 Còmic, fullet informatiu, auca, cartells. Sentit propi i
figurat, frases fetes, abreviatures, sigles i acrònims. Ús

de c, qu, q i qü, ús de g, gu i gü, essa sorda i sonora, l’apòs-
trof, la contracció i el guionet. El verb, l’adverbi, els enllaços.

EAN: 978-84-236-9392-4 · PÀG. 40

3r CURS

7 L’anècdota, descripció d’animals, diàleg, text exposi-
tiu. La comunicació, l’oració, el nom: propis i comuns.

La síl·laba tònica i àtona, dígrafs, el punt, la coma, els signes
d’interrogació i d’admiració, l’accent gràfic, e tònica, la vocal
neutra.

EAN: 978-84-236-8835-7 · PÀG. 40

8 Text instructiu, descripció de persones, l’avís i la
nota, la fitxa informativa. El nom: gènere i nombre,

els articles, els determinants demostratius i possessius, els
adjectius. La o tònica, la o àtona, l’apòstrof i la contrac-
ció, ús de c/qu, ús de g/gu.

EAN: 978-84-236-8836-4 · PÀG. 40

9 El conte: plantejament, nus i desenllaç, el correu
electrònic. El verb: persona i nombre, temps i conju-

gacions, els adverbis de lloc i de temps. Ús de j/g, ús de
r/rr, ús de x/ix, essa sorda i essa sonora.

EAN: 978-84-236-8837-1 · PÀG. 40

6è CURS

16 La descripció, el diari personal, la llegenda, l’en-
trevista. Les famílies de paraules, els homònims, les

paraules compostes. Dígrafs, diftongs i hiats, l’accentuació,
l’accent diacrític, la dièresi. El verb, les perífrasis verbals.

EAN: 978-84-236-9393-1 · PÀG. 40

17 Reportatge, anunci, correu electrònic. Formació de
noms, adjectius i verbs. Ús de b i v, l·l, essa sorda i

sonora, ús de g, j, tg, tj, ús de x, ix, tx, ig. Text, paràgraf i
oració, sintagma nominal: subjecte i atribut, sintagma verbal:
predicat.

EAN: 978-84-236-9394-8 · PÀG. 40

18 Textos literaris: narratiu, poètic, teatral. Compa-
ració i metàfora, neologismes. Ús de p/b, t/d, c/g,

mm, mb, nv, -nt, h, em/hem/amb, perquè/per què/per a
què?, quan/quant, hi/i, ho/o. Complement directe, indirec-
te i circumstancial, oració passiva.

EAN: 978-84-236-9395-5 · PÀG. 40
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QUADERNS D’ORTOGRAFIA

Amb continguts d’ortografia
arbitrària i signes de puntuació.

CICLE INICIAL

1 Ús de a/e, t/d, l/l·l/ll, p.

EAN: 978-84-236-8394-9 · PÀG. 16

2 Ús de o, f, m/n/ny.

EAN: 978-84-236-8395-6 · PÀG. 16

3 Ús de c/q/qu, s/z.

EAN: 978-84-236-8396-3 · PÀG. 16

4 Ús de s/z/ss/c/ç, b/v.

EAN: 978-84-236-8397-0 · PÀG. 16

5 Ús de g/j, tg/tj, r/rr.

EAN: 978-84-236-8398-7 · PÀG. 16

6 Ús de g/gu, g/j, x/ix, tx/ig.

EAN: 978-84-236-8399-4 · PÀG. 16

CICLE MITJÀ

7 L’alfabet. La síl·laba. Ús de o, b/v, r/rr, br/bl, -nt,
-lt, -er, -or.

EAN: 978-84-236-8792-3 · PÀG. 32

8 Numeració de l’u al cent. Els dígrafs. Ús de e, c/qu,
g/gu, essa sonora i essa sorda.

EAN: 978-84-236-8793-0 · PÀG. 32

9 La síl·laba tònica. Ús de a/e, j/g, x/ix, ig/tx, tj/tg,
l·l, h.

EAN: 978-84-236-8794-7 · PÀG. 32

10 L’alfabet. Els dígrafs. Ús de o, b/v/p, -r i -t
finals, br/bl, mb/nv.

EAN: 978-84-236-8795-4 · PÀG. 32

11 Numeració. Ús del guionet entre desenes i uni-
tats i entre unitats i centenes. Els diftongs. Accent

greu i accent agut. La vocal neutra. Ús de c/qu, g/gu,
essa sonora i essa sorda. La dièresi.

EAN: 978-84-236-8796-1 · PÀG. 32

12 La síl·laba tònica i la síl·laba àtona. Agudes, pla-
nes i esdrúixoles. Ús de j/g, x/ix, tx/ig, l·l, h.

EAN: 978-84-236-8797-8 · PÀG. 32

CICLE SUPERIOR

13 Els dígrafs. Els diftongs. Accent greu i accent
agut. Ús de o/u, a/e, b/v, b/p, -r i -t finals.

EAN: 978-84-236-9378-8 · PÀG. 32

14 Accentuació de les paraules agudes i esdrúixo-
les. Ús de c/qu/qü, g/gu/gü, essa sonora i essa

sorda.

EAN: 978-84-236-9396-2 · PÀG. 32

15 Accentuació de les paraules planes i esdrúixoles.
Ús de j/g, tj/tg, x/ix, tx/ig, l·l, h. 

EAN: 978-84-236-9397-9 · PÀG. 32



QUADERNS DE CAL·LIGRAFIA
4

Quaderns per a practicar l’escriptura.
Plantegen activitats molt variades
i jocs per a exercitar l’atenció.

EXERCITACIÓ

1 Reforç del traç: preescriptura i grafismes (vertical, horit-
zontal, corb…). Grafies: i, I, u, U, a, A, e, E, o, O.

EAN: 978-84-236-8841-8 · PÀG. 16

2 Escriptura de grafies: repàs de les vocals. 
Les consonants en minúscula i en majúscula p, l, ll,

m, s, t, n, f, d. Paraules i oracions.

EAN: 978-84-236-8842-5 · PÀG. 16

3 Escriptura de grafies: les consonants en minúscula i
en majúscula b, v, r/rr, c, q, qu, k, x. Paraules i ora-

cions.

EAN: 978-84-236-8843-2 · PÀG. 16

4 Escriptura de grafies: les consonants en minúscula i
en majúscula z, ç, ny, g, gu, j, l·l, h, w, tg/tj, ig/tx.

Paraules, oracions, embarbussament, endevinalla i
refrany.

EAN: 978-84-236-8844-9 · PÀG. 16

5 Escriptura de grups consonàntics (i síl·labes directes
i travades): pr, tr, fr, dr, br, cr, gr. 

Paraules, oracions, cançons, embarbussaments, poemes,
refranys, endevinalla...

EAN: 978-84-236-8845-6 · PÀG. 16

6 Escriptura de grups consonàntics (i síl·labes directes
i travades): pl, fl, bl, cl, gl, dl, tl, mp, mb. Paraules,

oracions, notes, refranys, embarbussament, endevinalla,
cartell, poema, cançó...

EAN: 978-84-236-8846-3 · PÀG. 16

CONSOLIDACIÓ

7 Consolidació de l’escriptura mitjançant un tema: la
família, la casa, les dependències… Diversitat de

textos: poemes, endevinalles, cartes, anunci...

EAN: 978-84-236-8847-0 · PÀG. 16

8 Consolidació de l’escriptura mitjançant un tema: els
animals i les plantes. Diversitat de textos: poemes,

acudits, frases fetes, embarbussaments...

EAN: 978-84-236-8848-7 · PÀG. 16

9 Consolidació de l’escriptura mitjançant un tema: la
localitat, els oficis… Diversitat de textos: anunci, car-

tells, refranys, notícia...

EAN: 978-84-236-8849-4 · PÀG. 16

10 Consolidació de l’escriptura mitjançant un tema:
el cos, els sentits, l’alimentació, la salut…

Diversitat de textos: menú, poemes, acudit, fullet informa-
tiu, anunci, notícia...

EAN: 978-84-236-8850-0 · PÀG. 16

11 Consolidació de l’escriptura mitjançant un tema:
fenòmens atmosfèrics, les estacions, l’aigua…

Diversitat de textos: embarbussaments, refranys, poemes,
anunci, notícia...

EAN: 978-84-236-8851-7 · PÀG. 16

12 Consolidació de l’escriptura mitjançant un tema:
els invents, els transports, la tecnologia…

Diversitat de textos: endevinalles, fullet informatiu, anunci,
notícia, cartells...

EAN: 978-84-236-8852-4 · PÀG. 16
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QUADERNS PER LLEGIR MILLOR

Pràctics i creatius quaderns que
fomenten la fluïdesa i la comprensió
lectora per mitjà de textos motivadors.

ASPECTES BÀSICS

Sis quaderns adreçats al desenvolupament sistemàtic de les competències comunicatives:

• Competència en comprensió lectora: a partir de la lectura de textos de tipologia diversa, tant de literatura com de la vida quotidiana,
en “Un passeig pel text” es treballa la comprensió del text: identificació de les idees, reconeixement de l’estructura i deducció de la
idea principal o tema. 

Sota el títol “Pluja de paraules” també es treballa l’adquisició de nou vocabulari mitjançant habilitats memorístiques, relació entre con-
ceptes…

Es promouen estratègies de lectura eficaç amb activitats lúdiques en l’apartat “Lectoentrena’t”.

Finalment, la fitxa autoavaluativa “Posa a prova la teva agilitat!” permet avaluar l’eficàcia lectora adquirida per l’alumne/a.

• Competència oral: mitjançant la lectura expressiva dels textos proposats.

• Competència d’aprendre a aprendre: es promou la reflexió sobre el procés d’aprenentatge seguit tant en la comprensió com en l’ex-
pressió.

• La comprensió del que es llegeix afavoreix el gust per la lectura i reforça l’autonomia personal.

QUADERNS

1-2 Adreçats al Cicle Inicial d’Educació Primària,
a partir del segon curs.

EAN: 978-84-236-9040-4 · PÀG. 40

EAN: 978-84-236-9041-1 · PÀG. 40

QUADERNS

3-4 Adreçats al Cicle Mitjà d’Educació Primària.

EAN: 978-84-236-9042-8 · PÀG. 40

EAN: 978-84-236-9043-5 · PÀG. 40

QUADERNS

5-6 Adreçats al Cicle Superior.

EAN: 978-84-236-9325-2 · PÀG. 40

EAN: 978-84-236-9324-5 · PÀG. 40



CUADERNOS DE LENGUA
6

Útiles cuadernos programados en
paralelo al libro del alumno con
actividades de consolidación.
Pueden ser también utilizados
independientemente.

1.ER CURSO

1 Las vocales y las consonantes. Los grupos consonán-
ticos. Las sílabas: ca, co, cu, que, qui; ga, go, gu,

gue, gui; ja, jo, ju, je, ji/ge, gi; za, zo, zu, ce, ci. Lectura
y escritura de palabras, oraciones y textos.

EAN: 978-84-236-8535-6 · PÁGS. 56

2 Palabras contrarias, aumentativos y diminutivos. La
sílaba y sus clases; el nombre y el adjetivo. Cartel,

descripción, noticias y rimas. Uso de «c», «g»/«gu»,
«gü», «r», «rr».

EAN: 978-84-236-8595-0 · PÁGS. 40

3 Palabras derivadas y sinónimos. Nombres y adjeti-
vos, verbos y tiempos verbales, adverbios; oración.

Cuento, menú, receta, descripción y diálogo. Uso de «j»,
«g», «z», «c»; signos de puntuación.

EAN: 978-84-236-8596-7 · PÁGS. 40

4.O CURSO

10 Derivación, prefijos, sufijos. Oración, sujeto, predi-
cado, determinantes, nombre y adjetivo. Cartas,

diario personal, definiciones y poemas. Agudas, llanas y
esdrújulas; uso de la tilde; la coma y los dos puntos.

EAN: 978-84-236-8883-8 · PÁGS. 40

11 Gentilicios, campo semántico, palabras com-
puestas, formación de verbos y adjetivos.

Pronombres personales, verbo. Autobiogra-fía, leyenda,
cómic y rimas. Uso de «v», «y», «h», «b».

EAN: 978-84-236-8884-5 · PÁGS. 40

12 Sinónimos, antónimos, polisemia y homonimia.
Adverbios, preposiciones, conjunciones, ora-

ción; estilo directo e indirecto. Uso de «b», «j», «g», sig-
nos de puntuación.

EAN: 978-84-236-8885-2 · PÁGS. 40

2.O CURSO

4 Palabras compuestas, polisemia y campos semánticos.
Sílaba tónica, nombre (clases, género y número).

Postal, normas, receta, poemas y señales. Orden alfabético,
uso de «c»/«qu», «g»/«gu», «gü», mayúsculas.

EAN: 978-84-236-8597-4 · PÁGS. 40

5 Sinónimos y antónimos. Adjetivos, verbos y tiempos
verbales, y adverbios. Definición, titulares, descrip-

ciones, poema y avisos. Uso de «c»/«z», «j», «g»/«j»,
«h»; la coma y el punto.

EAN: 978-84-236-8598-1 · PÁGS. 40

6 Sinónimos y antónimos, derivación. Enlaces, ora-
ción (partes y clases). Narración, poema y señales.

Uso de «ll»/«y», «r»/«rr», «mp», «mb», «br», «bl», «v»;
signos de puntuación.

EAN: 978-84-236-8599-8 · PÁGS. 40

5.O CURSO

13 Palabras compuestas, primitivas y derivadas
(prefijos y sufijos). Nombres, adjetivos y determi-

nantes. Uso de la tilde en esdrújulas, agudas, llanas y en
palabras con diptongo y hiato.

EAN: 978-84-236-9300-9 · PÁGS. 40

14 La definición y el cómic. Los pronombres persona-
les y el verbo. Uso de la tilde en hiato, monosíla-

bos e interrogativos; uso de «j» y «b».

EAN: 978-84-236-8670-4 · PÁGS. 40

15 Instrucciones para un itinerario y folleto turístico.
Verbos regulares e irregulares, adverbios, pre-

posiciones y conjunciones, la oración simple, texto y
párrafo. Uso de «v», «h»; uso de dos puntos, puntos sus-
pensivos y coma.

EAN: 978-84-236-8671-1 · PÁGS. 40

3.ER CURSO

7 Derivación, sufijos, diminutivos y aumentativos.
Oración, palabra, sílaba y letra; nombre (clases, géne-

ro). Invitación, descripción (personas, lugares y animales),
poemas. Signos de puntuación, partición de palabras, uso de
«c»/«z».

EAN: 978-84-236-8521-9 · PÁGS. 40

8 Sinónimos, antónimos y polisemia. Nombre (número),
adjetivo, artículos, posesivos, demostrativos y numerales,

pronombres personales. Cuento (personajes, tiempo, lugar y
estructura), poemas. Uso de «ll», «c», «-z», «r»/«rr», «b».

EAN: 978-84-236-8881-4 · PÁGS. 40

9 El verbo, las conjugaciones, tiempos, persona, núme-
ro, formas simples y compuestas; sujeto y predicado.

Primera persona narrativa, un proceso, instrucciones, cartel
y poema. Uso de «v», «h», «í»/«y», «g», «j», dos puntos y
coma.

EAN: 978-84-236-8882-1 · PÁGS. 40

6.O CURSO

16 Carta formal, encuesta, textos instructivos y argu-
mentativos. La oración (sujeto y predicado), las

interjecciones, el nombre, determinantes, adjetivos y pro-
nombres. Uso de la tilde en agudas, llanas y esdrújulas; en
palabras con diptongo, triptongo, hiato y compuestas.

EAN: 978-84-236-9305-4 · PÁGS. 40

17 El texto expositivo. El verbo; verbos regulares,
irregulares y defectivos; adverbios. Uso de la tilde

diacrítica; clases de punto, coma y punto y coma; uso de
«cc», «b» y «v».

EAN: 978-84-236-9306-1 · PÁGS. 40

18 Carta al director. Clases de oraciones, la oración
compuesta, estilo directo e indirecto. Uso de los

dos puntos, puntos suspensivos, raya, comillas y parénte-
sis; uso de «g»/«j», «ll»/«y», «x».

EAN: 978-84-236-9307-8 · PÁGS. 40
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CUADERNOS DE ORTOGRAFÍA

Cuadernos con contenidos de ortografía
arbitraria y signos de puntuación, para
reforzar la escritura correcta.

1.ER CICLO

1 Lectura y escritura de palabras con grupos conso-
nánticos:  consonante + «r»; consonante + «l».

EAN: 978-84-236-8328-4 · PÁGS. 16

2 Escritura de palabras y oraciones. Las letras mayús-
culas. Usos frecuentes de la mayúscula inicial.

Escritura de numerales cardinales: del uno al diez. 

EAN: 978-84-236-8329-1 · PÁGS. 16

3 Uso de grafías: «c»/«qu», «z»/«c». Escritura de
numerales cardinales: del diez al veinte.

EAN: 978-84-236-8330-7 · PÁGS. 16

4 Uso de grafías: «g»/«gu», «j»/«g», «r-»/«-rr-».

EAN: 978-84-236-8333-8 · PÁGS. 16

5 Uso de grafías: «-y» (final de palabra); «m» antes
de «p» y «b».

EAN: 978-84-236-8331-4 · PÁGS. 16

6 Uso de grafías: «b», «v», «h».

EAN: 978-84-236-8332-1 · PÁGS. 16

2.O CICLO

7 Uso de grafías: «z»/«c», «c»/«qu», «g»/«gu»,
«g»/«j». Signos de puntuación: punto y seguido,

coma, interrogación, admiración y raya. Uso de la ma
yúscula: nombres propios. Sílaba tónica y sílaba átona.
Uso del diccionario.

EAN: 978-84-236-8820-3 · PÁGS. 32

8 Uso de grafías: «b», «r»/«rr», «br», «bl», «mp»,
«mb», «-d»/«-z», «gu»/«gü». Signos de puntua-

ción: clases de punto, interrogación, admiración, guión y
raya. Posición de la sílaba tónica en la palabra. Uso del
diccionario.

EAN: 978-84-236-8897-5 · PÁGS. 32

9 Uso de grafías: «ll», «h», «b», «j». Signos 
de puntuación: clases de puntos, interrogación,

admiración, coma, dos puntos, raya. Clases de palabras
según la sílaba tónica: agudas, llanas, esdrújulas. Uso del
diccionario.

EAN: 978-84-236-8901-9 · PÁGS. 32

10 Uso de grafías: «g», «-y», «h», «v», «ll». Signos
de puntuación: coma, dos puntos. Uso de la tilde

en palabras agudas y llanas. Escritura de cardinales.
Prácticas con el diccionario.

EAN: 978-84-236-9012-1 · PÁGS. 32

11 Uso de grafías: «v», «b», «h», «-í»/«-y». Signos
de puntuación: raya, comillas, dos puntos, inte-

rrogación, admiración. Uso de la tilde en palabras esdrú-
julas, llanas y agudas. Escritura de ordinales. Prácticas
con el diccionario.

EAN: 978-84-236-9013-8 · PÁGS. 32

12 Uso de grafías: «j», «h», «g», «b»/«v», «x»,
«h». Signos de puntuación: punto y seguido,

punto y aparte, dos puntos, coma. Usos de la tilde gene-
rales y de la diacrítica en palabras de uso frecuente.
Prácticas con el diccionario.

EAN: 978-84-236-9014-5 · PÁGS. 32

3.ER CICLO

13 Uso de grafías: «g», «j», «h», «b», «v», «ll».
Usos generales de la tilde: repaso. Signos de

puntuación: clases de puntos, coma, paréntesis. Uso de la
tilde en palabras con diptongo. Corrección lingüística. 

EAN: 978-84-236-9450-1 · PÁGS. 32

14 Uso de grafías: «h», «b»/«v», «x». Signos de
puntuación: comilla, coma, interrogación, raya,

paréntesis, guión. Usos generales de la tilde: repaso. Uso
de la tilde en palabras con diptongo y con hiato.
Corrección lingüística.

EAN: 978-84-236-9449-5 · PÁGS. 32

15 Uso de grafías: «h», «b»/«v», «g»/«j»,
«r»/«rr», «y»/«ll». Signos de puntuación: dos

puntos, interrogación, admiración, raya, comillas, coma,
punto y coma. Uso de la tilde en palabras compuestas.
Usos de la tilde diacrítica. Uso de la numeración romana.
Corrección lingüística.

EAN: 978-84-236-9448-8 · PÁGS. 32



CUADERNOS DE CALIGRAFÍA
8

Cuadernos para practicar la escritura.
Plantean actividades muy variadas y 
juegos para ejercitar la atención.

EJERCITACIÓN

1 Refuerzo del trazo: preescritura y grafismos (vertical,
horizontal, curvo, quebrado…). Grafías: «i, I», «u,

U», «a, A», «e, E», «o, O».

EAN: 978-84-236-8786-2 · PÁGS. 16

2 Escritura de grafías: repaso de las vocales. Las con-
sonantes en minúscula y en mayúscula («p», «l»,

«m», «y», «s», «t», «n», «ñ», «f», «d»). Palabras y ora-
ciones.

EAN: 978-84-236-8787-9 · PÁGS. 16

3 Escritura de grafías: las consonantes en minúscula y
mayúscula («b», «v», «r»/«rr», «c», «qu», «k»,

«h», «ch»). Palabras y oraciones.

EAN: 978-84-236-8788-6 · PÁGS. 16

4 Escritura de grafías: las consonantes en minúscula y
mayúscula («z», «g», «gu», «j», «ll», «y», «x»,

«w»). Palabras, oraciones, adivinanza y refrán.

EAN: 978-84-236-8789-3 · PÁGS. 16

5 Escritura de grupos consonánticos (y sílabas directas
y trabadas): «dr», «tr», «pr», «pl», «br», «bl», «fr»,

«fl». Palabras, oraciones, adivinanza, trabalenguas y
poema.

EAN: 978-84-236-8790-9 · PÁGS. 16

6 Escritura de grupos consonánticos (y sílabas directas
y trabadas): «gr», «gl», «cr», «cl»; «mp», «mb».

Palabras, oraciones, trabalenguas, cartel, carta, notas,
poema, canción…

EAN: 978-84-236-8791-6 · PÁGS. 16

CONSOLIDACIÓN

1 Consolidación de la escritura mediante un tema: la
familia, la casa, las dependencias…

Diversidad de textos: poemas, adivinanzas, cartas…

EAN: 978-84-236-8987-3 · PÁGS. 16

2 Consolidación de la escritura mediante un tema: los
animales y las plantas. 

Diversidad de textos: poemas, chistes, dichos y frases
hechas…

EAN: 978-84-236-8988-0 · PÁGS. 16

3 Consolidación de la escritura mediante un tema: la
localidad, los oficios…  

Diversidad de textos: anuncios, carteles, refranes, cancio-
nes…

EAN: 978-84-236-9015-2 · PÁGS. 16

4 Consolidación de la escritura mediante un tema: el
cuerpo, los sentidos, la alimentación, la salud… 

Diversidad de textos: folletos, anuncios, noticias, conse-
jos…

EAN: 978-84-236-9016-9 · PÁGS. 16

5 Consolidación de la escritura mediante un tema:
fenómenos atmosféricos, las estaciones, el agua… 

Diversidad de textos: poemas, refranes, dichos…

EAN: 978-84-236-9017-6 · PÁGS. 16

6 Consolidación de la escritura mediante un tema: los
inventos, los transportes, la tecnología… 

Diversidad de textos: carteles, anuncios…

EAN: 978-84-236-9018-3 · PÁGS. 16
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CUADERNOS PARA LEER MEJOR

Prácticos y creativos cuadernos
que fomentan la fluidez y
la comprensión lectora a partir
de textos motivadores.

ASPECTOS BÁSICOS

Seis cuadernos dirigidos al desarrollo sistemático de las competencias comunicativas:

• Competencia en comprensión lectora: a partir de la lectura de textos de tipología diversa, tanto de literatura como de la vida cotidia-
na, se trabaja en «Un paseo por el texto» la comprensión del texto: identificación de las ideas, reconocimiento de la estructura y deduc-
ción de la idea principal o tema. 
Bajo el título «Lluvia de palabras» también se trabaja la adquisición de vocabulario nuevo mediante habilidades memorísticas, rela-
ción entre conceptos…

Se promueven estrategias de lectura eficaz con actividades lúdicas en el apartado «Lectoentrénate».

Finalmente, la ficha autoevaluativa «¡Pon a prueba tu agilidad!» permite evaluar la eficacia lectora adquirida por el alumno.

• Competencia oral: mediante la lectura expresiva de los textos propuestos.

• Competencia de aprender a aprender: se promueve la reflexión sobre el proceso de aprendizaje seguido, tanto en la comprensión
como en la expresión.

• La comprensión de lo que se lee favorece el gusto por la lectura y refuerza la autonomía personal.

CUADERNOS

1-2 Destinados al primer ciclo de Educación
Primaria, a partir de segundo curso.

EAN: 978-84-236-9019-0 · PÁGS. 40

EAN: 978-84-236-9020-6 · PÁGS. 40

CUADERNOS

3-4 Destinados al segundo ciclo de Educación
Primaria.

EAN: 978-84-236-9021-3 · PÁGS. 40

EAN: 978-84-236-9022-0 · PÁGS. 40

CUADERNOS

5-6 Destinados al tercer ciclo de Educación
Primaria.

EAN: 978-84-236-9326-9 · PÁGS. 40

EAN: 978-84-236-9327-6 · PÁGS. 40



CUADERNOS DE CUENTOS PARA LEER Y JUGAR
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2 Cuadernos para
practicar la comprensión y
la ampliación de vocabulario.
Ideales para el primer ciclo de
Educación Primaria.

CUENTOS PARA LEER Y JUGAR 1

• La Ratita Presumida

• La gallina Marcelina

• Las judías mágicas

• Taobó y la tortuga

EAN: 978-84-236-8426-1 · PÁGS. 24

ASPECTOS BÁSICOS

• Para practicar la comprensión y la ampliación de vocabulario.

• Plantean actividades muy variadas y juegos para ejercitar la
atención.

• Ideales para el primer ciclo de Educación Primaria.

• Se proponen valores relacionados con el placer lector y temas
transversales.

CUENTOS PARA LEER Y JUGAR 2

• El pajarillo y los árboles

• Bóreas y Helios

• Noé y los animales

• Hansel y Gretel

• La cigarra y la hormiga

EAN: 978-84-236-8600-1 · PÁGS. 24
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QUADERNS DE MATEMÀTIQUES

Programats seguint els continguts que es
treballen en el llibre de l’alumne. També es
poden treballar de manera independent.
40 pàgines a color amb activitats que
permeten consolidar els continguts que s’han
après a l’aula.

1r CURS

1 Nombres del 0 al 19; més gran, més petit, igual i
diferent; anterior i posterior; nombres ordinals; la

suma i la resta; passes, pams i peus; el metre; estimació
de longituds; les línies; figures geomètriques; taula de
doble entrada.

EAN: 978-84-236-8592-9 · PÀG. 40

2 Nombres del 0 al 79; sumes i restes; sumes portant-
ne; problemes; la calculadora; el quilo i el litre; esti-

mació de masses i capacitats; interior, exterior i frontera;
representació de dades; la taula de freqüències.

EAN: 978-84-236-8630-8 · PÀG. 40

3 Nombres del 0 al 99; sumes i restes; sumes de tres
sumands; doble i meitat; problemes; monedes i bit-

llets d’euro; dies, setmanes, mesos i anys; el rellotge ana-
lògic; lectura de les hores; estimació de temps; itineraris;
simetria; diagrama de barres.

EAN: 978-84-236-8631-5 · PÀG. 40

4r CURS

10 Nombres de fins a set xifres; sumes, restes, mul-
tiplicacions i divisions; rectes i angles.

EAN: 978-84-236-9097-8 · PÀG. 40

11 Divisions; unitats de longitud; unitats de temps;
fraccions; els polígons.

EAN: 978-84-236-9098-5 · PÀG. 40

12 Nombres decimals; unitats monetàries; unitats de
massa i de capacitat; probabilitat i estadística;

moviments i situació en el plànol.

EAN: 978-84-236-9099-2 · PÀG. 40

2n CURS

4 Nombres del 0 al 499; més gran, més petit, igual i
diferent; nombres ordinals; sumes i restes de dues i

tres xifres; problemes; les línies; cercle i circumferència; els
polígons; diagrama de barres.

EAN: 978-84-236-8632-2 · PÀG. 40

5 Nombres fins al 999; sumes i restes de tres xifres;
problemes; cm, m i km; triangles i quadrilàters; la

multiplicació; taules de l’1 al 6; el doble i el triple; multi-
plicació de dues xifres; quilo i mig quilo; litre i mig litre;
estimació de mesures; cossos geomètrics; simetria; picto-
grames.

EAN: 978-84-236-8633-9 · PÀG. 40

6 Taules del 7 al 10; sumes, restes i multiplicacions;
repartiments en parts iguals; meitat i terç; proble-

mes; monedes i bitllets d’euro; dies, setmanes i mesos; els
rellotges analògic i digital; lectura de les hores; minuts i
segons; itineraris; croquis; pictogrames.

EAN: 978-84-236-8634-6 · PÀG. 40

5è CURS

13 Nombres naturals fins a nou xifres i xifres roma-
nes. Suma, resta, multiplicació i divisió: termes i

propietats. Rectes i angles.

EAN: 978-84-236-9434-1 · PÀG. 40

14 Fraccions. Nombres decimals. L’euro. Polígons,
circumferència i cercle.

EAN: 978-84-236-9435-8 · PÀG. 40

15 Longitud, massa i capacitat. Temps. Àrea i perí-
metre. Coordenades, moviments i semblança en

el pla. Estadística i probabilitat.

EAN: 978-84-236-9436-5 · PÀG. 40

3r CURS

7 Nombres de cinc xifres; sumes, restes i multiplica-
cions; línies, rectes i angles.

EAN: 978-84-236-9094-7 · PÀG. 40

8 Multiplicacions; unitats de longitud; unitats de temps
i monetàries; divisions; polígons.

EAN: 978-84-236-9095-4 · PÀG. 40

9 Divisions; unitats de massa i de capacitat; represen-
tació de la informació; circumferència i cercle; sime-

tria; cossos geomètrics.

EAN: 978-84-236-9096-1 · PÀG. 40

6è CURS

16 Nombres naturals i operacions de suma, resta,
multiplicació i divisió. Potències i arrels quadra-

des. Múltiples i divisors. M.C.D. i m.c.m.

EAN: 978-84-236-9437-2 · PÀG. 40

17 Nombres fraccionaris. Nombres decimals.
Sumes, restes, multiplicacions i divisions amb

nombres decimals. Els angles.

EAN: 978-84-236-9438-9 · PÀG. 40

18 Nombres enters. Coordenades cartesianes.
Longitud, massa, capacitat i superfície. Àrea i

perímetre. Cossos geomètrics: volum. Estadística i proba-
bilitat.

EAN: 978-84-236-9439-6 · PÀG. 40



QUADERNS DE CÀLCUL
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Per a consolidar el procediment
de resolució de les quatre operacions:
suma, resta, multiplicació i divisió.
Es treballen, a més, el càlcul mental i
la resolució de problemes. 

1r CURS

1 Sumes i restes sense portar-ne; sumes portant-ne
(fins a 59).

EAN: 978-84-236-9047-3 · PÀG. 24

2 Sumes portant-ne i restes sense portar-ne (fins a 99).

EAN: 978-84-236-9048-0 · PÀG. 24

4r CURS

8 Sumes i restes (fins a set xifres). Multiplicacions (per
una, dues i tres xifres). Divisions (entre una xifra).

EAN: 9978-84-236-9054-1 · PÀG. 24

9 Sumes i restes (fins a set xifres). Multiplicacions (per
una, dues i tres xifres). Divisions (entre una i dues

xifres).

EAN: 978-84-236-9055-8 · PÀG. 24

10 Divisions (entre una i dues xifres). Sumes, restes
i multiplicacions.

EAN: 978-84-236-9056-5 · PÀG. 24

2n CURS

3 Sumes i restes sense portar-ne i portant-ne.

EAN: 978-84-236-9049-7 · PÀG. 24

4 Sumes i restes (dues i tres xifres). Taules de multipli-
car. Multiplicacions portant-ne i sense portar-ne

(dues xifres per una).

EAN: 978-84-236-9050-3 · PÀG. 24

5è CURS

11 Sumes i restes amb nombres naturals.
Multiplicacions amb nombres naturals (per una,

dues i tres xifres). Divisions amb nombres naturals (entre
una, dues i tres xifres).

EAN: 978-84-236-9440-2 · PÀG. 24

12 Sumes, restes, multiplicacions i divisions amb
nombres naturals. Sumes, restes i multiplicacions

amb nombres decimals. Divisions amb nombres decimals
(dividend decimal, divisor natural).

EAN: 978-84-236-9441-9 · PÀG. 24

13 Sumes, restes i multiplicacions amb nombres
decimals. Divisions amb nombres decimals (divi-

dend decimal, divisor natural).

EAN: 978-84-236-9442-6 · PÀG. 24

3r CURS

5 Sumes i restes (fins a cinc xifres). Taules de l’1 al 5.
Multiplicacions sense portar-ne (dues xifres per

una).

EAN: 978-84-236-9051-0 · PÀG. 24

6 Sumes i restes (fins a cinc xifres). Taules de l’1 al 10.
Multiplicacions (fins a cinc xifres per una). Divisions

(fins a dues xifres entre una).

EAN: 978-84-236-9052-7 · PÀG. 24

7 Sumes i restes (fins a cinc xifres). Multiplicacions
(fins a cinc xifres per una). Divisions (fins a quatre

xifres entre una).

EAN: 978-84-236-9053-4 · PÀG. 24

6è CURS

14 Sumes, restes, multiplicacions i divisions amb
nombres naturals. Potències i arrels quadrades.

EAN: 978-84-236-9443-3 · PÀG. 24

15 Càlcul del M.C.D. i del m.c.m. Sumes, restes,
multiplicacions i divisions amb fraccions.

EAN: 978-84-236-9444-0 · PÀG. 24

16 Sumes, restes, multiplicacions i divisions amb
nombres decimals.

EAN: 978-84-236-9445-7 · PÀG. 24
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QUADERNS DE PROBLEMES

Un pràctic quadern per a cada curs dels
cicles Inicial, Mitjà i Superior.
A partir de lectures de l’estil dels contes,
es reforça la comprensió lectora,
indispensable per a la resolució de
problemes, i alhora es treballen les
diverses operacions matemàtiques.

ASPECTES BÀSICS

Sis quaderns de problemes dedicats a reforçar i/o consolidar la competència en resolució de problemes (Competència matemàtica): 

• Comprendre i interpretar el problema (reinterpretar, sintetitzar, representar).
• Desenvolupar i aplicar l’estratègia de resolució adequada (gràfica, numèrica, expressió matemàtica, estimació de resultats).
• Supervisar el procés de resolució i el resultat (detecció d’incongruències, rectificació).
• Plantejar problemes (a partir de situacions quotidianes, de dades, d’operacions, d’incògnites...).

A partir de situacions i històries quotidianes o fictícies, es promouen la lectura reflexiva del problema, la identificació de les dades,
la seva representació i la selecció i aplicació de l’estratègia de resolució. Es potencia l’aprendre a aprendre: reflexió sobre el pro-
cés seguit i les solucions obtingudes.

Cada quadern de problemes concentra els continguts fonamentals de cada curs i proposa un treball integrat de les competències
lingüística, matemàtica i d’aprendre a aprendre.

Amb aquests quaderns l’alumne/a adquireix agilitat en la resolució de problemes i confiança en les seves possibilitats.

edebé primària

Quadern

Problemes

1

PROBLEMES 1
EAN: 978-84-236-9008-4 · PÀG. 40

PROBLEMES 2
EAN: 978-84-236-9009-1 · PÀG. 40

PROBLEMES 3
EAN: 978-84-236-9010-7 · PÀG. 48

PROBLEMES 4
EAN: 978-84-236-9011-4 · PÀG. 48

PROBLEMES 5
EAN: 978-84-236-9446-4 · PÀG. 48

PROBLEMES 6
EAN: 9978-84-236-9447-1 · PÀG. 48



QUADERNS DE LLENGUATGE MUSICAL
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Pràctics quaderns a color per a refer-
mar els coneixements de llenguatge
musical. Es desenvolupen paral·lela-
ment al llibre de l’alumne.
També es poden utilitzar de forma
independent.

ASPECTES BÀSICS
Oferim sis quaderns amb la finalitat de
consolidar el coneixement del llenguat-
ge musical, valorar la correcció de la
pròpia grafia i descobrir la funció de
l’escriptura musical.  

Proposem…

• Activitats ordenades i seqüenciades, disse-
nyades en diversos quaderns progressius.

• Presentació dels nous continguts i els con-
tinguts de repàs en requadres o caixes.

• Cada contingut, un cop presentat, es va
reprenent al llarg de les pàgines
següents.

• Activitats de síntesi que engloben els
continguts presentats al final de cada
quadern.

• En els quaderns 5 i 6 s’adjunten també
trimestralment activitats d’ampliació.
Aquests quaderns contenen uns tipus d’e-
xercicis que requereixen més autonomia. 

Sens dubte, aquests quaderns suposaran
un reforç visual i de destresa en el traça-
ment de les grafies musicals convencionals.

Les activitats podran anar acompanyades
d’una pràctica sensorial per tal de facilitar
la progressiva integració dels continguts
per part de l’alumne/a.

QUADERN 1
S’introdueixen els següents continguts conceptuals:

• Clau de sol: grafia i nom.

• El pentagrama.

• Línies i espais.

• Les figures de blanca, negra i el silenci de negra.

• Les notes sol i mi.

EAN: 978-84-236-8510-3 · PÀG. 24

QUADERN  2
Es treballen els següents continguts:

• Clau de sol.

• Línies i espais.

• Les notes sol, mi i la.

• Les figures de blanca, negra, silenci de negra i corxeres.

• Intensitat del so.

• Picat i lligat.

EAN: 978-84-236-8511-0 · PÀG. 24

QUADERN  4
S’afegeixen:

• La nota do aguda, fa i si.

• El compàs 3/4.

• La figura de blanca amb punt i les semicorxeres.

EAN: 978-84-236-8825-8 · PÀG. 32

QUADERN  5
Es treballen, a més:

• Les notes re i mi agudes.

• El silenci de corxera.

• La negra amb punt i corxera.

• La corxera amb punt i semicorxera.

• L’acord i l’arpegi de
Do Major.

EAN: 978-84-236-9460-0 · PÀG. 40

QUADERN  6
Es tracten:

• Els intervals harmònics i melòdics.

• Els tons i els semitons de l’escala.

• Les alteracions.

• Les notes amb línies addicionals.

• El treset i les combinacions rítmiques amb corxeres i
semicorxeres.

EAN: 978-84-236-9461-7 · PÀG. 40

QUADERN  3
S’afegeixen:

• Els indicadors d’intensitat (p-mf-f) i els reguladors.

• Les notes do i re.

• Els compassos 2/4 i 4/4.

• Les línies divisòries i la doble barra final.

• Els signes de repetició.

• La figura de rodona.

EAN: 978-84-236-8824-1 · PÀG. 32
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Quaderns per a consolidar els continguts de les àrees de Llengua, Coneixement del Medi i Matemàtiques d’una
forma totalment lúdica. En els quaderns de Cicle Mitjà s’hi afegeix l’Anglès. Totes les activitats parteixen d’una
lectura en què s’ofereix a l’alumne/a una de les aventures que viuen els protagonistes durant les seves vacances.

En cadascun s’hi inclouen les solucions en un quadernet a part.

QUADERNS DE VACANCES 

CICLES INICIAL I MITJÀ DE PRIMÀRIA

EAN: 978-84-236-9239-2
PÀG. 72

EAN: 978-84-236-9240-8
PÀG. 72

EAN: 978-84-236-9044-2
PÀG. 72

EAN: 978-84-236-9119-7
PÀG. 72
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EAN: 978-84-236-9466-2 
PÀG. 56

EAN: 978-84-236-9468-6
PÀG. 56
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De la mà dels Quatre amics i mig, la colla de detectius més
coneguda de la literatura infantil actual, aquests quaderns
permeten consolidar els continguts de Llengua i preparar-se
per a la nova etapa.

En cadascun s’hi inclouen les solucions en un quadernet a part.

Quaderns per a consolidar els continguts de l’àrea de
Matemàtiques plantejats a tall de passatemps.

En cadascun s’hi inclouen les solucions en un quadernet a part.
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