
Per a fer amb l’ordinador personal 
o a classe amb la pissarra digital i 
potenciar el treball col·lectiu. 
Aquestes activitats estan 
relacionades amb les estratègies 
de comprensió lectora i el tipus 
d’activitats d’agilitat visual que es 
treballen als quaderns.
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Materials 
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ACTIVITATS INTERACTIVES

                 Apostem per 
     la competència digital 
amb les activitats interactives LECTOCLIC

Treballem l’hàbit lector 
                  amb els llibres LECTOBOOK
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Cicle inicial
  LECTOGRUP Taronja
9788441220386

  LECTOGRUP Blau
9788441220386

Cicle mitjà
  LECTOGRUP Groc
9788441220409

  LECTOGRUP Verd
9788441220393

Cicle superior
  LECTOGRUP Vermell
9788441220416

  LECTOGRUP Lila
9788441220423

Guia didàctica
LECTOGRUP
9788441220430

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

Taronja
Nivell d’iniciació

Blau
Nivell bàsic

Groc
Nivell de progressió

Verd
Nivell intermedi

Vermell
Nivell avançat

Lila
Nivell molt avançat

Uns llibres de lectura per a treballar 
amb els quaderns. Es tracta de lectures 

amb històries molt divertides i estan 
classifi cades per nivells de difi cultat lectora. 

Adaptades a cada edat.

Una nova manera d’incentivar la lectura!

 
LECTOBOOK

I A MÉS...

Totes aquestes activitats 
les trobareu al CD de la guia 
didàctica i a la web.
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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 fi nal del quadern.

L E C T O G R U P
és una col·lecció de 6 quaderns pensats per a treballar 

la rapidesa, la comprensió i l’efi càcia lectores amb l’objectiu 
de formar lectors competents. Els quaderns estan 

organitzats en 7 blocs que plantegen 
3 sessions de treball i 1 sessió d’avaluació.

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

GUIA DIDÀCTICA 
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’efi càcia
lectora i fulls de seguiment 
i de valoració.

Un CD acompanya la guia amb 
els solucionaris, les làmines 
per a realitzar els exercicis 
de gimnàstica ocular i les 
activitats interactives 
Lectoclic.

ALTRES MATERIALS RELACIONATS

 Lectures LECTOBOOK

 Lectures TRAM

 Cartilles de lectura TREN de Letras

L E C T O G R U P

Bloc i sessió

Notes per al mestre
o la mestra

Conceptes per avaluar

Inclou les activitats 
interactives del 
Lectoclic

Estratègia 
que es treballa

Tipus d’activitat
(comprensió, agilitat visual)

taronja.

NOU 
LECTOGRUP 

TARONJA
Aquest any completem la col·lecció 

amb un quadern per al primer 
curs de cicle inicial. 

Un nou color per als 
més joves de l’escola.

Làmina de 
gimnàstica ocular
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