QUADERNS
D’ESTRATÈGIES
Educació Primària

Quaderns per a treballar la competència
matemàtica i la competència lingüística.

ORTOGRUP

AT
NOVET

QUADERNS D’ORTOGRAFIA

LECTOGRUP

QUADERNS D’EFICÀCIA LECTORA

TEXTGRUP

QUADERNS D’EXPRESSIÓ ESCRITA

RUMIAGRUP
QUADERNS DE RESOLUCIÓ
DE PROBLEMES

O R T O G R U P

NOVETAT

MATERIALS PER A TREBALLAR LA COMPETÈNCIA ESCRITA

Col·lecció de 6 quaderns pensats per a treballar diferents
habilitats i estratègies amb l’objectiu de millorar un dels
aspectes de la competència escrita: la correcció ortogràfica.
S’organitzen en blocs que plantegen diferents sessions de
treball i una sessió d’avaluació.
Depenent del quadern i nivell en les sessions, es treballen
aquestes habilitats:
Discriminació auditiva
Tipus d’activitat
Discriminació visual
(discriminació auditiva,
visual, grafisme...)
Grafisme
Agilitat i memòria visual
Inducció de les regles o la normativa
Aplicació i exercitació de la norma

ORTOGRUP TARONJA I BLAU
L’ORTOGRUP TARONJA se centra en l’adquisició de la consciència
fonològica.
L’ORTOGRUP BLAU treballa aspectes ortogràfics respectant l’ortografia
natural. També es proposen dictats de paraules i de textos breus.

ORTOGRUP GROC, VERD, VERMELL I LILA
Cada bloc té una estructura en sessions que comença amb una motivació,
un acudit.
S’indueix la norma fent les activitats.
S’aplica la norma i se sistematitza.
Es treballa l’agilitat i la memòria visual.
Cada bloc es tanca amb una recapitulació, un dictat i una avaluació dels
continguts treballats.

Contingut que es
treballa en la pàgina.

Dictat. L’alumne se’ls pot
preparar perquè té els
textos al final del quadern.

AMB EL
SOLUCIONARI
ENCARTAT

Bloc i sessió.

Norma
ortogràfica.
Orientacions sobre
les activitats per al
mestre o la mestra.
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GUIA DIDÀCTICA

La guia didàctica dels ORTOGRUP ofereix una explicació
del projecte i una descripció de tots els materials de treball.

Per a fer amb l’ordinador personal o a classe amb la pissarra
digital i potenciar el treball col·lectiu o individual.
Aquestes activitats estan relacionades amb les estratègies
ortogràfiques que es treballen en els quaderns.
Solució.
Repeteix.
Activitat interactiva
d’Ortoclic.

CICLE INICIAL

CICLE MITJÀ

CICLE SUPERIOR

ORTOGRUP Taronja
Adquisició de la
consiència fonològica
9788441222427

ORTOGRUP Groc
Nivell de progressió:
9788441222441

ORTOGRUP Vermell
Nivell avançat:
9788441222465

ORTOGRUP Verd
Nivell intermedi:
9788441222458

ORTOGRUP Lila
Nivell molt avançat:
9788441222472

ORTOGRUP Blau
Ortografia natural:
9788441222434

GUIA DIDÀCTICA
ORTOGRUP
9788441220430

Corregeix.

També hi ha pautes per a l’avaluació de l’alumne, exemples
de proves i altres recursos complementaris.
La guia inclou un CD amb els arxius en PDF, les locucions
dels dictats, els solucionaris i les activitats interactives
ORTOCLIC.
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MATERIALS PER A TREBALLAR L’EFICÀCIA LECTORA

LECTOGRUP és una col·lecció de 6 quaderns pensats per a
treballar la rapidesa, la comprensió i l’eficàcia lectores amb
l’objectiu de formar lectors competents.

Tipus d’activitat
(comprensió,
agilitat visual).

Els quaderns estan organitzats en 7 blocs que plantegen
3 sessions de treball i 1 sessió d’avaluació, excepte el
Lectogrup lila, que en té 8.
En cada sessió es treballen:
Estratègies de comprensió lectora perquè els alumnes
entenguin millor el que llegeixen.
Activitats d’agilitat visual perquè els alumnes millorin
l’atenció, la memòria i la percepció visuals.
Exercicis de gimnàstica ocular (excepte en el lila) perquè
els alumnes adquireixin més agilitat ocular. Aquests exercicis
estan tots junts al final del quadern.

Els quaderns LECTOGRUP
també estan disponibles en
castellà, excepte el taronja.

Bloc i sessió.

Notes per al mestre
o la mestra.

Estratègia que
es treballa.

Conceptes
per avaluar.

L

E C

T O G R U P

T O C

L

I

GUIA DIDÀCTICA

C

Per a fer amb l’ordinador personal o amb la pissarra digital
com a treball col·lectiu a l’aula.
Aquestes activitats estan relacionades amb les estratègies de
comprensió lectora i el tipus d’activitats d’agilitat visual que es
treballen als quaderns.
Activitat interactiva
de Lectoclic.

Tipus d’activitat.

CICLE INICIAL

CICLE MITJÀ

CICLE SUPERIOR

LECTOGRUP Taronja
Nivell d’iniciació:
9788441221338

LECTOGRUP Groc
Nivell de progressió:
9788441221352

LECTOGRUP Vermell
Nivell avançat:
9788441221376

LECTOGRUP Blau
Nivell bàsic:
9788441221345

LECTOGRUP Verd
Nivell intermedi:
9788441221369

LECTOGRUP Lila
Nivell molt avançat:
9788441221383

GUIA DIDÀCTICA
LECTOGRUP
9788441221321

Solució.
Repeteix.
Corregeix.

La guia didàctica dels LECTOGRUP ofereix una explicació
del projecte i una descripció de tots els materials de treball.
A més, també hi ha pautes per a l’avaluació de l’alumne,
exemples de proves d’eficàcia lectora i fulls de seguiment i de
valoració.
La guia inclou un CD amb els solucionaris, les làmines
necessàries per a fer els exercicis de gimnàstica ocular i les
activitats interactives LECTOCLIC, que també trobareu a l’àrea
d’educadors del web.

L

E C

T O B O O K

LECTOBOOK

Col·lecció de llibres de lectures relacionades amb les que
s’han de treballar en cada un dels quaderns Lectogrup,
perquè els alumnes puguin comprovar el nivell d’eficàcia
lectora que han adquirit i alhora puguin gaudir de la lectura.
Lectures divertides, classificades per nivells de dificultat
lectora. Amb preguntes de comprensió i un glossari final.

CICLE MITJÀ
LECTOBOOK Groc
Nivell de progressió:
9788441221390

LECTOBOOK Verd
Nivell intermedi:
9788441221406

PER A
INCENTIVAR
LA LECTURA

T
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MATERIALS PER A TREBALLAR LA COMPETÈNCIA ESCRITA

TEXTGRUP és una col.lecció de 6 quaderns pensats per
a millorar l’expressió escrita i l’estil mitjançant diferents models
de textos (cartes, notícies, definicions, etc.).
Els continguts de cada quadern s’organitzen en 7 blocs amb
2 o 3 sessions de treball i 1 sessió de repàs i d’avaluació.

Treball de la
tipologia textual.

Bloc i sessió.
Text model.

A més, en cada bloc, hi trobareu:
Les avaluacions per a poder fer el seguiment de l’evolució
de l’alumne o alumna.
“Parem atenció”, una secció per a reforçar i per a consolidar
l’aprenentatge.
Jocs que permeten treballar la llengua d’una forma lúdica.
En cada quadern, un personatge
protagonista guia i acompanya
l’alumne mentre fa les activitats.

Orientacions per al
mestre o la mestra.

Presentació
del tipus de text.
Remissió a les propostes
de jocs de llengua.

T
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GUIA DIDÀCTICA

La guia didàctica dels TEXTGRUP ofereix una explicació
del projecte i una descripció de tots els materials de treball.
A més, els mestres i les mestres hi trobaran la programació
de les estratègies d’expressió escrita, les pautes per a
l’avaluació de l’alumne, orientacions didàctiques per al
treball de cada sessió i fulls de seguiment i de valoració.
La guia conté un CD amb les orientacions didàctiques
i els solucionaris dels exercicis proposats en els quaderns
dels alumnes.

“Parem atenció”, per a repassar
i comprovar si ha quedat tot clar.

CICLE INICIAL

CICLE MITJÀ

CICLE SUPERIOR

TEXTGRUP Taronja
Nivell d’iniciació:
9788441219229

TEXTGRUP Groc
Nivell de progressió:
9788441219243

TEXTGRUP Vermell
Nivell avançat:
9788441219267

TEXTGRUP Blau
Nivell bàsic:
9788441219236

TEXTGRUP Verd
Nivell intermedi:
9788441219250

TEXTGRUP Lila
Nivell molt avançat:
9788441219274

GUIA DIDÀCTICA
TEXTGRUP
9788441219977

Avaluació, per a valorar
el que s’ha après.

MATERIALS PER A TREBALLAR LA COMPETÈNCIA MATEMÀTICA

RUMIAGRUP és una col.lecció de 6 quaderns pensats perquè
l’alumne aprengui a resoldre diferents tipus de problemes,
que entengui millor els enunciats, raoni amb lògica i identifiqui
les operacions que cal fer.
Els continguts de cada quadern s’organitzen en 7 blocs amb
3 sessions de treball i 1 sessió d’avaluació.
En cada sessió es treballen:
Estratègies de resolució de problemes perquè els
alumnes millorin la comprensió en els diferents àmbits:
el lingüístic, el matemàtic i el lògic, necessaris per a adquirir
una bona capacitat resolutòria.
Resolució de diferents tipologies de problemes segons
les dades proporcionades (enunciat, esquema, operació i
resposta).
Activitats de raonament lògic “Rumia que rumiaràs”
perquè els alumnes identifiquin millor les operacions que cal
fer. Aquests exercicis estan al final de cada bloc.
Els quaderns RUMIAGRUP
també estan disponibles
en castellà.
Estratègies de resolució
de problemes.

Resolució de diferents
tipus de problemes.

Notes per al mestre
o la mestra.

GUIA DIDÀCTICA

La guia didàctica dels RUMIAGRUP ofereix una explicació
del projecte i una descripció de tots els materials de treball.
A més, els mestres i les mestres hi trobaran pautes per a
l’avaluació dels alumnes, fulls de seguiment i d’avaluació.
La guia inclou un CD amb la descripció dels materials,
la metodologia, les graelles d’avaluació imprimibles,
la programació de les estratègies i les solucions de cada
un dels quaderns.

Bloc i sessió.

Activitats de raonament lògic
“Rumia que rumiaràs”.

CICLE INICIAL

CICLE MITJÀ

CICLE SUPERIOR

RUMIAGRUP Taronja
Nivell d’iniciació:
9788441213715

RUMIAGRUP Groc
Nivell de progressió:
9788441215566

RUMIAGRUP Vermell
Nivell avançat:
9788441218208

RUMIAGRUP Blau
Nivell bàsic:
9788441213722

RUMIAGRUP Verd
Nivell intermedi:
9788441215573

RUMIAGRUP Lila
Nivell molt avançat:
9788441218215

GUIA DIDÀCTICA
RUMIAGRUP
9788441218222

Sessió d’avaluació.

Quaderns
d’estratègies

Rumiagrup

Textgrup

Lectogrup

Ortogrup

RESOLUCIÓ
DE PROBLEMES

EXPRESSIÓ
ESCRITA

EFICÀCIA
LECTORA

COMPETÈNCIA
ESCRITA

taronja

NIVELL D’INICIACIÓ

NIVELL D’INICIACIÓ

NIVELL D’INICIACIÓ

blau

NIVELL BÀSIC

NIVELL BÀSIC

NIVELL BÀSIC

ORTOGRAFIA NATURAL

groc

NIVELL DE PROGRESSIÓ

NIVELL DE PROGRESSIÓ

NIVELL DE PROGRESSIÓ

NIVELL BÀSIC

verd

NIVELL INTERMEDI

NIVELL INTERMEDI

NIVELL INTERMEDI

NIVELL DE PROGRESSIÓ

vermell

NIVELL AVANÇAT

NIVELL AVANÇAT

NIVELL AVANÇAT

NIVELL INTERMEDI

lila

NIVELL MOLT AVANÇAT

NIVELL MOLT AVANÇAT

NIVELL MOLT AVANÇAT

NIVELL AVANÇAT

CICLE SUPERIOR

CICLE MITJÀ

CICLE INICIAL

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Amb ACTIVITATS INTERACTIVES (incloses en la guia didàctica).

PER A MÉS INFORMACIÓ:

Josep Pla, 95
08019 Barcelona
Tel. 902 500 611
Fax 935 057 569
Adreça-e: text-lagalera@grec.cat
www.text-lagalera.cat

Un segell editorial del:

ADQUISICIÓ DE LA
CONSCIÈNCIA FONOLÒGICA

