
EDUCACIÓ INFANTIL

MATERIALS COMPLEMENTARIS
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TAM-TAM DE NOMBRES

CARACTERÍSTIQUES
• Activitats en cada pàgina
• Orientacions didàctiques
 diverses vinculades a cada
 activitat
• Disposició mesurada dels 

espais de treball
• Tractament dels diferents blocs
 temàtics en cada quadern
• Programació dels continguts
 en espiral

Per a reforçar l’aprenentatge del llenguatge matemàtic i adquirir 
competència matemàtica.

Col·lecció de 15 quaderns amb activitats de numeració, mesura, geometria 
i raonament lògic per a treballar i reforçar el llenguatge matemàtic. Adequades  
a cada edat, aquestes activitats van acompanyades d’orientacions didàctiques 
que permetran als nens i nenes assolir amb més facilitat els objectius curriculars. 
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QUADERNS
1. Els nombres 1, 2, 3 · situacionals · matí/tarda · problemes

2. Els nombres 1, 2, 3, 4 · rodona, triangle, quadrat · gran/petit · colors bàsics

3. Afegir/treure · situacionals · ample/estret · marró, taronja, verd 3

Número i contingut  
de la làmina

Orientacions 
didàctiques

Explicació  
de l’activitat

Activitat individual 
per a fer al llibre
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QUADERNS
4. El nombre 4 · línies obertes/tancades · curt/llarg · seriacions

5. Quantificadors · situacionals · més gran/més petit que ·  
    seriacions

6. Ordinals · rectangle · pesant/lleuger · problemes

7. Afegir/treure · cub · abans/després · problemes

8. El nombre 5 · cilindre · ple/buit · seriacions

9. Els nombres 1, 2, 3, 4, 5 · con/prisma · dia/nit

P4
Número i contingut  

de la làmina

Orientacions 
didàctiques

Activitat individual 
per a fer al llibre

Explicació de 
l’activitat
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QUADERNS
10. Afegir/treure · regió interior/exterior · alt/baix ·   
      problemes

11. Suma/resta · frontera · litre · problemes

12. Els nombres 6, 7 · simetria · dia/setmana · problemes

13. Igual/diferent · hexàgon · metre · seriacions

14. Els nombres 8, 9 · situacionals · gràfics · problemes

15. Els nombres del 0 al 9 · línia/superfície/volum ·             
quilogram · problemes

5

Número i contingut  
de la làmina

Explicació de 
l’activitat

Activitat individual 
per a fer al llibre

Orientacions 
didàctiques
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TAM-TAM DE LLETRES

CARACTERÍSTIQUES
• Activitats en cada pàgina
• Acurada tria tipogràfica:
 majúscula o “de pal” i minúscula
 manuscrita o “lligada”
• Seqüència ordenada
 d’aprenentatge
• Tria de les grafies segures tant
 en la lectura com en l’escriptura

Per a aprendre el codi escrit i adquirir competència en lectoescriptura.
Col·lecció de 15 quaderns amb activitats per a treballar la discriminació auditiva 
de sons. L’associació de sons a grafies, el grafisme i la codificació i descodificació 
de la llengua escrita.
Són una bona base per a avançar en la lectura eficaç i l’escriptura fluida. 
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QUADERNS
Quadern de lectoescriptura 1 ( i, u ) 

Quadern de lectoescriptura 2 ( a, o, e )
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QUADERNS
Quadern de lectoescriptura 3 ( p, t )

Quadern de lectoescriptura 4  ( m, l )

Quadern de lectoescriptura 5 ( d )

Quadern de lectoescriptura 6 ( n )

Quadern de lectoescriptura 7 ( s )

Quadern de lectoescriptura 8 ( r, rr )

Quadern de lectoescriptura 9  ( ca, co, cu, que, qui )

Quadern de lectoescriptura 10 ( b, v )

Quadern de lectoescriptura 11 ( ga, go, gu, gue, gui )

Quadern de lectoescriptura 12 ( f, ny )

Quadern de lectoescriptura 13 ( ja, jo, ju, ge, gi )

Quadern de lectoescriptura 14 ( x, ix )

Quadern de lectoescriptura 15 ( ll, h, z )

P5
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TAM-TAM DE CONTES
Per a adquirir l’hàbit de llegir i el gust per la lectura.

Col·lecció de 15 contes relacionats temàticament amb els projectes del curs i 15 
quaderns amb propostes didàctiques i activitats per a apropar els nens i les nenes 
al món dels llibres. Hi ha el text complet per a l’adult al final de cada narració.

Els quaderns contenen activitats per a conèixer l’estructura, l’argument, els 
personatges dels contes, entendre el text, la seqüència narrativa i saber-ne fer una 
interpretació personal. 
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CARPETA  
AMB ELS CONTES
I ELS QUADERNS 
D’ACTIVITATS
1. Com som?
2. El regal de la Mireia
3. Aquí no!

Sintagmes clau 
escrits en lletra 
majúscula, “de pal”
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CARPETA  
AMB ELS CONTES
I ELS QUADERNS 
D’ACTIVITATS
4. L’hora d’anar a dormir
5. La Pepa està malalta
6. Els amics de l’arbre
7. Qui para?
8. On és la tortuga?
9. Festa major al barri

Oracions clau 
escrites en llengua 
majúscula, “de pal”
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P5

CARPETA
AMB ELS CONTES
I ELS QUADERNS 
D’ACTIVITATS
10. Fem una festa
11. Un bon esmorzar
12. Mirant el cel
13. Tinc massa coses!
14. Saps anar en bicicleta?
15. Una gran artista

Text resumit del 
conte en doble 

versió tipogràfica
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• 3 pòsters (El cos; La roba; Colors i formes)
• 2 puzles (El cos [model 15 peces]; La casa [model 15 peces])
• 2 jocs de cartronets (Colors i formes; Nombres)
• 16 làmines plastificades (Grafisme; Sèries)
• 24 agulles d’estendre
• 1 titella de curs (L’elefant)
• Cartera viatgera P3
• 8 làmines de projectes (98 × 67 cm)

COL·LECCIÓ  TÍTOLS
Espais  El zoològic
Sense mots  M’agraden els trens
Sirenetes  Vull una mascota!
El món en fotos  Bebès animals
Petits clàssics  El lleó i el ratolí
Faules  El gos i els cargols
Cues de sirena  Què serà la Maria quan sigui gran?

Amb una llibreta per fer el seguiment dels viatges
de la cartera i les opinions de les famílies.

• 4 pòsters (Les emocions; Treballem els hàbits; Els sentits; 
   Els nombres)
• 2 puzles (La tortuga [model 15 peces]; El conte 
   [model 15 peces])
• 3 jocs de cartronets (Dibuixos i paraules i Lletres; 
   Memory; Nombres)
• 48 làmines plastificades (Grafisme; Abecedari; 
  Nombres; Sèries)
• 24 agulles d’estendre
• 1 titella de curs (El tigre)
• Cartera viatgera P4
• 8 làmines de projectes (98 × 67 cm)

COL·LECCIÓ  TÍTOLS
Espais  La platja
Sense mots  Rebequeries
Sirenetes  Avui ve un cangur
El món en fotos  Nens del món
Petits clàssics  El gat amb botes
Faules  La cigala i la formiga
Cues de sirena  El mitjà

Amb una llibreta per fer el seguiment dels viatges
de la cartera i les opinions de les famílies.

• 3 pòsters (Les emocions; L’abecedari; I ara què ve?)
• 2 puzles (Paisatges de contes [model 24 peces];
   Les abelles [model 24 peces])
• 3 jocs de cartronets (Dibuixos i paraules; Lletres; Nombres)
• 48 làmines plastificades (Grafisme; Abecedari; Nombres;   
   Operacions)
• 24 agulles d’estendre
• 1 titella de curs (La girafa)
• Cartera viatgera P5
• 8 làmines de projectes (98 × 67 cm)

COL·LECCIÓ  TÍTOLS
Espais  El circ
Sense mots  L’amic fredolic
Sirenetes  El dinar dels marranots
El món en fotos  Jo visc aquí
Petits clàssics  Ton i Guida
Faules  El mosquit i el lleó
Cues de sirena  En Quimet i la Martina

Amb una llibreta per fer el seguiment dels viatges
de la cartera i les opinions de les famílies.

MATERIAL D’AULA
Per a treballar en grup o individualment a l’aula i en família.
Material divers dissenyat per a treballar a l’aula, en grup o individualment. La caixa de 
material d’aula inclou pòsters, un titella de curs, puzles, làmines plastificades, agulles 
d’estendre TAM-TAM, jocs de cartronets i una cartera viatgera amb 7 llibres de lectura.

P3 P4 P5
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Pòsters de les 
làmines de motivació 

dels projectes

Mascota
Titella de mà

Puzles amb  
peces grans

Cartera viatgera
Amb 7 llibres  
per a llegir en família  
i una llibreta viatgera

Làmines plastificades  
de grafisme i sèries
Amb un retolador hi podem escriure 
i esborrar
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P3
Pinces per a exposar 

els treballs dels 
alumnes

Pòsters de continguts  
que es treballen  
en els projectesTargetes amb formes, 

colors i nombres
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Làmines plastificades 
de lletres, nombres, 
grafisme, seriacions…  
Amb un retolador  
hi podem escriure i esborrar

Pòsters de les 
làmines de motivació 

dels projectes

Puzles 
amb peces 

grans

Cartera viatgera
Amb 7 llibres  
per a llegir en família  
i una llibreta viatgera
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P4
Targetes amb formes, 
nombres, lletres, 
paraules, dibuixos...

Pinces per a exposar 
els treballs dels 

alumnes

Mascota
Titella de mà

Pòsters de continguts  
que es treballen  
en els projectes



18

Làmines plastificades 
de lletres, nombres, 
grafisme…  
Amb un retolador  
hi podem escriure i esborrar

Pòsters de les 
làmines de motivació 

dels projectes

Cartera viatgera
Amb 7 llibres  
per a llegir en família  
i una llibreta viatgera

Puzles 
amb peces 

grans
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P5
Pòsters de continguts  
que es treballen  
en els projectes

Pinces per a exposar 
els treballs dels 

alumnes

Mascota
Titella de mà

Targetes amb formes,
nombres, lletres, 

paraules, dibuixos...
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TAM-TAM ESTIU
Uns quaderns per a jugar, aprendre i passar-s’ho bé a l’estiu!
Quadern per a jugar, aprendre i refrescar els aprenentatges de tot el curs. Conté un 
ampli ventall d’activitats per a exercitar la percepció visual, la grafomotricitat i la lògica. 
Les activitats estan ambientades en escenaris on surten animals de tota mena. 

CARACTERÍSTIQUES
• Presentació en rústica i format 

horitzonal
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Cada bloc té una presentació amb una 
activitat de discriminació visual per a 
començar a treballar un nou escenari
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TAM-TAM ESTIU
Uns quaderns per a jugar, aprendre i passar-s’ho bé a l’estiu!
Quadern per a jugar, aprendre i refrescar els aprenentatges de tot el curs. Conté 
un ampli ventall d’activitats per a exercitar la percepció visual, la grafomotricitat, els 
traços i practicar els nombres, les vocals. Les activitats estan ambientades en els 
escenaris dels contes populars més coneguts. 

CARACTERÍSTIQUES
• Presentació en rústica i format 

horitzonal
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Cada bloc té una presentació amb una 
activitat de discriminació visual per a 
començar a treballar un nou escenari

Activitats de sèries, laberints, 
sumes, per a acolorir, 

completar amb adhesius, etc
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TAM-TAM ESTIU

CARACTERÍSTIQUES
• Presentació en rústica i format 

horitzonal

Uns quaderns per a jugar, aprendre i passar-s’ho bé a l’estiu!
Quadern per a jugar, aprendre i refrescar els aprenentatges de tot el curs. Conté 
un ampli ventall d’activitats per a exercitar la percepció visual, la grafomotricitat 
i practicar els nombres, les lletres i el raonament lògic. Totes les activitats estan 
dirigides a viatjar per escenaris que apassionen els nens i les nenes. 
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Cada bloc té una presentació amb una 
activitat de discriminació visual per a 
començar a treballar un nou escenari

Activitats per a treballar 
la grafomotricitat, 
nombres i lletres



Un conjunt de materials pensats per a reforçar, consolidar i ampliar

l’aprenentatge dels continguts, els objectius i les capacitats bàsiques

d’Educació Infantil a partir de la manipulació, el joc i la lectura.

Josep Pla, 95

08019 Barcelona

Tel. 902 500 611

Fax. 935 057 569

text-lagalera@grec.cat

www.text-lagalera.cat

PER A MÉS INFORMACIÓ:


