
Llibres  i quaderns per a totes les edatsvacances
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Els meus adhesius
Una col·lecció de quaderns d’activitats ben variades perquè  
els nens i nenes puguin identificar el vocabulari bàsic de les 
formes, els colors, els contraris i els números pintant els dibuixos  
i completant-los amb els adhesius corresponents. Un passatemps 
que no es pot deixar escapar.

Els animals  
i els números

Festival de color

Els animals  
i els contraris

Inclou
adhesius

TexT i il·lusTracions:  

A. Boisnard

19,5 x 25 cm, 12 pàg. 

A partir de 3 anys

> PVP amb IVA: 3,90  
> PVP sense IVA: 3,75  

il·lusTracions: A. Engelen

21 x 28 cm, 16 pàg. 

A partir de 3 anys

> PVP amb IVA: 3,50  
> PVP sense IVA: 3,37  

Estic de 
vacances!
Quaderns d’activitats per a nens i 
nenes de  3, 4 i 5 anys, per 
repassar de manera lúdica i 
divertida els continguts apresos 
durant l’etapa d’Educació Infantil. 
Inclouen un full d’adhesius i una 
sèrie de propostes per gaudir de 
l’entorn durant les vacances.

Festival de color
Quadern per pintar que té com a fil 
conductor un conillet que apareix en 
totes les escenes com un toc de color. 
El mercat, el zoo, la platja, el parc 
infantil, l’escola, la casa..., escenes 
quotidianes que els nens i les nenes 
podran omplir de color al seu gust!

auTors:  

E. Juvé,  
A. Masip, T. Maya

29 x 23 cm, 48 pàg. 

>  PVP  
amb IVA: 11,60 

>  PVP  
sense IVA: 11,15 

Estic de vacances!  
4 anys

Estic de vacances!  
5 anys
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Vacances 3, 4, 5
A partir d’activitats lúdiques i motivadores es recullen 
els continguts treballats al llarg de cada nivell, de 
manera que serveixen de repàs i consolidació. Cada 
quadern s’ha basat en un conte popular conegut pels 
nens i nenes d’aquesta edat. Conté un full d’adhesius 
i orientacions per a la família.

Quaderns de vacances
Tres quaderns per al cicle inicial i el cicle mitjà 
d’Educació Primària, per refrescar el que s’ha après 
durant el curs escolar i afavorir que el curs vinent 
comenci amb molt bon peu!

Quaderns

> PVP amb IVA: 3,20 
> PVP sense IVA: 3,08 

28,5 x 21 cm, 84 pàg.

> PVP amb IVA: 11,80 
> PVP sense IVA: 11,35 

Vacances 3. 
La rateta que escombrava l’escaleta

34 x 24 cm, 32 pàg. 

Vacances 1 Vacances 2 Vacances 3

Vacances 4. 
En Patufet

29 x 23 cm, 48 pàg. 

Vacances 5. 
El gat amb botes

29 x 23 cm, 48 pàg. 
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Numerem
Activitats pensades per exercitar les estratègies 
necessàries per dominar el càlcul i la numeració.

auTors: X. M. Giménez, M. Tobella

Numerem 2 anys  
12 pàg.

Numerem 3 anys  
16 pàg.

>  PVP amb IVA:  
4,80 

>  PVP sense IVA:  
4,62 

Pensem
Activitats que fomenten el desenvolupament de la 
capacitat de raonar i l’adquisició d’estructures lògiques.

AUTors: X. M. Giménez, E. Llobet, F. Rigol,  
R. Vilella, M. Tobella

Pensem 2 anys  
12 pàg.

Pensem 3 anys  
16 pàg.

Pensem 4 anys  
24 pàg.

Pensem 5 anys  
24 pàg.

>  PVP amb IVA:  
4,80 

>  PVP sense IVA:  
4,62 

>  PVP amb IVA:  
5,80 

>  PVP sense IVA:  
5,58 

Mirem
Activitats que afavoreixen el desenvolupament  
de la percepció visual. 

auTors: X. M. Giménez, E. Llobet, F. Rigol,   
M. Tobella, M. Espluga

Mirem 2 anys  
12 pàg.

Mirem 3 anys  
16 pàg.

Mirem 4 anys  
24 pàg.

Mirem 5 anys  
24 pàg.

>  PVP amb IVA:  
4,80 

>  PVP sense IVA:  
4,62 

>  PVP amb IVA:  
5,80 

>  PVP sense IVA:  
5,58 

Tracem
Activitats que fomenten les habilitats que intervenen en 
la coordinació entre la vista i el moviment de la mà.

auTors: X. M. Giménez, M. Tobella, R. Vilella 

Tracem 2 anys  
12 pàg.

Tracem 3anys  
16 pàg.

Tracem 4 anys  
24 pàg.

Tracem 5 anys  
24 pàg.

>  PVP amb IVA:  
4,80 

>  PVP sense IVA:  
4,62 

>  PVP amb IVA:  
5,80 

>  PVP sense IVA:  
5,58 
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5,80 
>  PVP sense IVA:  

5,58 

>  PVP amb IVA:  
5,80 

>  PVP sense IVA:  
5,58 

>  PVP amb IVA:  
5,80 

>  PVP sense IVA:  
5,58 

Busca i troba  
uns animals
Des de les càlides planures  
de la sabana fins a les fredes 
profunditats de l’oceà, aquest llibre 
explora diversos escenaris de la 
natura i ens proposa la descoberta 
d’una colla d’animals meravellosos. 
Hi ha fins a 120 animals que els més 
observadors podran buscar en 
l’entretinguda i divertida recerca 
que els proposa aquest llibre.

TEXT: L. Walden

IL·LUsTrACIoNs: F. Solís

15,5 x 27,5 cm, 12 pàg.

A partir de 5 anys 

> PVP amb IVA: 12,90 

> PVP sense IVA: 12,40 

Busca i troba  
uns animals

Quaderns d’art 
Una col·lecció que té com a objectiu aconseguir que els joves 
artistes creïn les seves pròpies composicions a l’estil dels mestres 
de l’art. Dos títols, un per treballar amb els autoretrats al llarg de 
la història de l’art i un altre per crear obres amb l’esperit que va 
inspirar l’art pop. Les pàgines del final proporcionen material a tot 
color que es pot retallar per utilitzar-lo en els collages. 

TexT i il·lusTracions:  
Patricia Geis

23,5 x 29,7 cm, 48 pàg.

A partir de 8 anys

> PVP amb IVA: 5,90 
> PVP sense IVA: 5,67 

Autoretrats Art pop

INcLou 
MATErIAL

PEr crEAr LEs
oBrEs  
d’ArT
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Activitats lúdiques per aprendre el càlcul!
Entre els 3 i 4 anys, els nens i nenes tenen ganes d’aprendre coses 

noves. És el moment ideal per ajudar-los a fer els seus primers 
passos en el càlcul! Amb aquests exercicis practicaran  

la representació dels nombres, aprendran a comptar, a reconèixer 
quantitats, a conèixer els conceptes «molts» i «pocs»  

i moltes coses més!

L’aprenentatge és més efectiu en un entorn relaxat. Les activitats 
amb uns dibuixos divertits i unes instruccions lúdiques motivaran 

els nens i nenes i els engrescaran a posar-se a la feina!

Títols de la col·lecció:

Combel Editorial és un segell d’Editorial Casals, SA
Títol original: Petits jeux de calcul pour les tout-petits
Idea original i concepció gràfica:  
Zuidnederlandse Uitgeverij N.V.
Vluchtenburgstraat 7, Aartselaar, Belgium
Il·lustracions: Katrien van Schuylenbergh
© Zuidnederlandse Uitgeverij N.V., Aartselaar, Bèlgica

© 2020, d’aquesta edició, Editorial Casals, SA
Casp, 79 – 08013 Barcelona · combeleditorial.com
Traducció: Núria Contreras
Primera edició: maig de 2020
ISBN: 978-84-9101-703-5
Dipòsit legal: B-9984-2020
Imprès a Bèlgica · Tots els drets reservats.

3-4-calcul-CAT.indd   1 7/5/2020   13:03:08

Activitats lúdiques per aprendre a escriure!
Entre els 3 i 4 anys, els nens i nenes tenen ganes d’aprendre 
coses noves. És el moment ideal per ajudar-los a fer els seus 

primers passos en l’escriptura! Amb aquests exercicis milloraran la 
motricitat i la coordinació ull-mà, aprendran a traçar rectes, arcs 

i cercles, a seguir un camí amb el llapis i moltes coses més!

L’aprenentatge és més efectiu en un entorn relaxat.  
Les activitats amb uns dibuixos divertits i unes instruccions 

lúdiques motivaran els nens i nenes i els engrescaran  
a posar-se a la feina!

Títols de la col·lecció:

Combel Editorial és un segell d’Editorial Casals, SA
Títol original: Petits jeux d’écriture pour les tout-petits
Idea original i concepció gràfica:  
Zuidnederlandse Uitgeverij N.V.
Vluchtenburgstraat 7, Aartselaar, Belgium
Il·lustracions: Katrien van Schuylenbergh
© Zuidnederlandse Uitgeverij N.V., Aartselaar, Bèlgica

© 2020, d’aquesta edició, Editorial Casals, SA
Casp, 79 – 08013 Barcelona · combeleditorial.com
Traducció: Georgina Mercader
Primera edició: maig de 2020
ISBN: 978-84-9101-709-7
Dipòsit legal: B-9990-2020
Imprès a Bèlgica · Tots els drets reservats.

3-4-escriptura-CAT.indd   1 7/5/2020   13:38:18

Activitats lúdiques per aprendre el càlcul!
A mesura que l’etapa d’Educació Infantil avança, els nens i nenes 

comencen a interessar-se pels nombres. És el moment perfecte per 
preparar-los per a l’aprenentatge del càlcul! Amb aquests exercicis 
aprendran a comptar, a reconèixer i escriure els nombres fins al 5, 

a representar quantitats i moltes coses més!

L’aprenentatge és més efectiu en un entorn relaxat.  
Les activitats amb uns dibuixos divertits i unes instruccions  

lúdiques motivaran els nens i nenes i els engrescaran  
a posar-se a la feina!

Títols de la col·lecció:

Combel Editorial és un segell d’Editorial Casals, SA
Títol original: Tout premiers jeux de calcul
Idea original i concepció gràfica:  
Zuidnederlandse Uitgeverij N.V.
Vluchtenburgstraat 7, Aartselaar, Belgium
Il·lustracions: Deborah van de Leijgraaf
© Zuidnederlandse Uitgeverij N.V., Aartselaar, Bèlgica

© 2020, d’aquesta edició, Editorial Casals, SA
Casp, 79 – 08013 Barcelona · combeleditorial.com
Traducció: Núria Contreras
Primera edició: maig de 2020
ISBN: 978-84-9101-705-9
Dipòsit legal: B-9986-2020
Imprès a Bèlgica · Tots els drets reservats.
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Títols de la col·lecció:

Activitats lúdiques per aprendre a escriure!
A mesura que l’etapa d’Educació Infantil avança, els nens i nenes 
aprenen a escriure el seu nom i es comencen a interessar per les 

lletres i les paraules. És el moment perfecte per preparar-los per a 
l’aprenentatge futur de l’escriptura! Amb aquests exercicis  

milloraran encara més la seva motricitat, aprendran a traçar  
línies rectes, arcs, línies trencades i moltes coses més!

L’aprenentatge és més efectiu en un entorn relaxat. Les activitats 
amb uns dibuixos divertits i unes instruccions lúdiques motivaran 

els nens i nenes i els engrescaran a posar-se a la feina!

Combel Editorial és un segell d’Editorial Casals, SA
Títol original: Tout premiers jeux d’écriture
Idea original i concepció gràfica:  
Zuidnederlandse Uitgeverij N.V.
Vluchtenburgstraat 7, Aartselaar, Belgium
Il·lustracions: Deborah van de Leijgraaf
© Zuidnederlandse Uitgeverij N.V., Aartselaar, Bèlgica

© 2020, d’aquesta edició, Editorial Casals, SA
Casp, 79 – 08013 Barcelona · combeleditorial.com
Traducció: Georgina Mercader
Primera edició: maig de 2020
ISBN: 978-84-9101-711-0
Dipòsit legal: B-9992-2020
Imprès a Bèlgica · Tots els drets reservats.
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Títols de la col·lecció:

Activitats lúdiques per aprendre el càlcul!
En l’últim curs d’Educació Infantil, els nens i nenes es van  

familiaritzant amb els nombres i avancen en l’aprenentatge  
del càlcul. Amb aquests exercicis aprendran a comptar, llegir  

i escriure els nombres fins al 10, aprendre els conceptes «primer»  
i «últim», conèixer l’ordre dels nombres i moltes coses més!

L’aprenentatge és més efectiu en un entorn relaxat.  
Les activitats amb uns dibuixos divertits i unes instruccions lúdiques 

motivaran els nens i nenes i els engrescaran  
a posar-se a la feina!

Combel Editorial és un segell d’Editorial Casals, SA
Títol original: Premiers pas vers le calcul
Idea original i concepció gràfica:  
Zuidnederlandse Uitgeverij N.V.
Vluchtenburgstraat 7, Aartselaar, Belgium
Il·lustracions: Anita Engelen
© Zuidnederlandse Uitgeverij N.V., Aartselaar, Bèlgica
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Casp, 79 – 08013 Barcelona · combeleditorial.com
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Activitats lúdiques per aprendre a escriure!
En l’últim curs d’Educació Infantil, els nens i nenes  

perfeccionen la seva motricitat i comencen a escriure lletres.  
Amb aquests exercicis aprendran a traçar arcs, bucles,  

espirals i cercles, es prepararan per a l’escriptura de les lletres,  
practicaran amb els nombres i alguna lletra  

i moltes coses més!

L’aprenentatge és més efectiu en un entorn relaxat.  
Les activitats amb uns dibuixos divertits i unes instruccions  

lúdiques motivaran els nens i nenes i els engrescaran  
a posar-se a la feina!

Títols de la col·lecció:

Combel Editorial és un segell d’Editorial Casals, SA
Títol original: Premiers pas vers l’écriture
Idea original i concepció gràfica:  
Zuidnederlandse Uitgeverij N.V.
Vluchtenburgstraat 7, Aartselaar, Belgium
Il·lustracions: Anita Engelen
© Zuidnederlandse Uitgeverij N.V., Aartselaar, Bèlgica

© 2020, d’aquesta edició, Editorial Casals, SA
Casp, 79 – 08013 Barcelona · combeleditorial.com
Traducció: Georgina Mercader
Primera edició: maig de 2020
ISBN: 978-84-9101-713-4
Dipòsit legal: B-9994-2020
Imprès a Bèlgica · Tots els drets reservats.
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Activitats per aprendre 
Quaderns de càlcul
Tres quaderns amb activitats lúdiques per aprendre  
el càlcul. Amb aquests exercicis practicaran la 
representació dels nombres, aprendran a comptar,  
a reconèixer quantitats i moltes coses més!

Activitats per aprendre 
Quaderns d’escriptura
Tres quaderns amb activitats lúdiques per aprendre  
les beceroles de l’escriptura. Amb aquests exercicis 
practicaran la motricitat, aprendran a traçar línies  
rectes, arcs, línies trencades i moltes coses més!

TEXT I IL·LUsTrACIoNs:  

A. Engelen, K. van Schuylenbergh,  
D. van de Leijgraaf

17,5 x 23 cm, 32 pàg.

> PVP amb IVA: 4,50 
> PVP sense IVA: 4,33 

TEXT I IL·LUsTrACIoNs:  

A. Engelen, K. van Schuylenbergh,  
D. van de Leijgraaf

17,5 x 23 cm, 32 pàg.

> PVP amb IVA: 4,50 
> PVP sense IVA: 4,33 

Petits jocs de càlcul per  
als més petits (3-4 anys)

Petits jocs d’escriptura per  
als més petits (3-4 anys)

Primers passos cap  
al càlcul (5-6 anys)

Primers passos cap a 
l’escriptura (5-6 anys)

Jocs de càlcul per als més  
petits (4-5 anys)

Jocs d’escriptura per  
als més petits (4-5 anys)

Quaderns

N
O

V
E

T
A

T
N

O
V

E
T
A

T

QuAdErNs
dIsPONIBLEs  

A PArTIr  
dEL JuLIOL
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Quaderns

Aprenc jugant
Col·lecció de quaderns per aprendre de manera lúdica les 
habilitats essencials que són a la base de l’aprenentatge 
de l’escriptura i el càlcul. Cada quadern, a més, conté 
informació per als pares. 

Primers exercicis d’escriptura  
(4-5 anys)

Primers exercicis de càlcul  
(4-5 anys)

Exercicis de càlcul  
(6-7 anys)

Primers exercicis d’escriptura  
(5-6 anys)

Exercicis  
de càlcul i 

escriptura per  
a totes les  

edats!

il·lusTracions:  

A. Engelen

21 x 28 cm, 32 pàg.

> PVP amb IVA: 4,50 
> PVP sense IVA: 4,33 
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Matecracks.  
Per ser uns bons 
matemàtics!
Una col·lecció de quaderns per 
desenvolupar la competència 
matemàtica pas a pas, amb 
activitats centrades en l’entorn 
quotidià. Un complement lúdic i 
alhora rigorós de l’aprenentatge 
matemàtic per als més petits.

Matecracks.  
Per ser uns bons  

matemàtics! 3 anys
 

Matecracks. Per ser uns bons  
matemàtics! 4 anys 

Matecracks. Per ser uns bons  
matemàtics! 7 anys

Inclou  
adhesius

Inclou  
adhesius

Matecracks. Per ser uns bons  
matemàtics! 5 anys

Matecracks. Per ser uns bons  
matemàtics! 6 anys

TexT: À. Alsina
il·lusTracions:  

À. Fanlo, L. Farré,  
L. Fortuny,  
Lalalimola, J. Sales

21 x 28 cm, 32 pàg.

> PVP amb IVA: 3,90 
> PVP sense IVA: 3,75 

Quaderns

Matecracks.  
Viatge al món dels nombres!
segona sèrie de la col·lecció «Matecraks», 
centrada en les activitats de numeració, amb 
propostes que es presenten de manera gradual 
per a cada contingut nou, des de les activitats 
de reconeixement i relació fins a les activitats 
operatives.

TEXT: À. Alsina
IL·LUsTrACIoNs:  
À. Fanlo L. Farré

21 x 28 cm, 32 pàg.

> PVP amb IVA: 3,90 
> PVP sense IVA: 3,75 

Matecracks. Viatge al món  
dels nombres! 5 anys

Matecracks.  
Viatge al món dels 

nombres! 3 anys 

Matecracks. Viatge al món  
dels nombres! 4 anys

Matecracks. Viatge al món  
dels nombres! 6 anys

Matecracks. Viatge al món  
dels nombres! 7 anys
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TEXT: À. Alsina
IL·LUsTrACIoNs:  
À. Fanlo L. Farré

21 x 28 cm, 32 pàg.

> PVP amb IVA: 3,90 
> PVP sense IVA: 3,75 

Matecracks. Viatge al món  
dels nombres! 7 anys

Lexicracks.  
Exercicis d’escriptura i llenguatge
Una sèrie de quaderns amb activitats per 
estimular el procés de pensament bàsic per 
a l’aprenentatge del llenguatge i l’escriptura. 
Activitats de memòria visual a partir de 
seqüències de colors, codis i lletres, 
descoberta i discriminació de lletres i noms, 
reconeixement i construcció de significats, 
etc. Es presenten de manera gradual, amb 
propostes lúdiques i alhora amb rigor.

TEXT:  

Xavier Giménez, Anna Canyelles

IL·LUsTrACIoNs:  

Marta Montero, Àfrica Fanlo,  
Sigrid Martínez, Ellie O’Shea,  
Xavi Ramiro

21 x 28 cm, 32 pàg.

> PVP amb IVA: 3,90 
> PVP sense IVA: 3,75 

una proposta 
lúdica sobre  

l’aprenentatge de  
la llengua per  
als més petits!

Lexicracks. Va de lletres! 3 anys

Lexicracks. Va de lletres! 6 anys

Lexicracks. Va de lletres! 5 anysLexicracks. Va de lletres! 4 anys

Lexicracks. Va de lletres! 7 anys

Quaderns



La illa de Truman
Hola! soc l’Agus i el meu millor amic és un  
monstre que necessita llibres per continuar  
despert. Amb la Lídia i una colla de monstres amb 
poders extraordinaris, ens enfrontem a les bogeries 
del Dr. Brot, que aquesta vegada n’ha preparat  
una de grossa: ha fet desaparèixer els meus amics 
portant-los a una illa secreta que està controlada 
per homes de negre. L’amo d’aquesta illa, el general 
Blackboard, l’ajudarà a fer-se amo de tot. El món 
està en perill.

Activijocs  
monstruosos

> PVP amb IVA: 9,50 

> PVP sense IVA: 9,13 

Activijocs  
monstruosos 2

> PVP amb IVA: 9,50 

> PVP sense IVA: 9,13 

La novel·la 
gràfica que  
fa lectors

N
O

V
E

T
A

T

  Ep, que aquest  
no és el típic llibre d’activitats  
ple de laberints i sopes de  
lletres! Et presentem els  
Activijocs monstruosos,  
la fórmula definitiva 
contra l’avorriment per 

als fans de L’Agus i els 
monstres i per als 

qui encara no els 
han descobert.

  2
a E

DICIÓ

TexT: J. Copons
il·lusTracions: 

L. Fortuny

15 x 21,5 cm, 162 pàg.

A partir de 8 anys
 
> PVP amb IVA: 12,90 

> PVP sense IVA: 12,40 Pr
im

à
r
ia
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1. Arriba  
el sr. Flat!  

 8a
 ED

ICIÓ
3. La cançó  
del parc 

 8a
 ED

ICIÓ

2. salvem  
el Nautilus! 

 6a
 ED

ICIÓ

4. La guerra  
del bosc

  5a
 ED

ICIÓ

 5. La llegenda  
del mar  

  5a
 ED

ICIÓ

6. de llibre  
en llibre 

7. La carta  
més alta

9. Bon Nadal,  
estimats monstres!

> PVP amb IVA: 14,00 
> PVP sense IVA: 13,46  

  4
a E

DICIÓ

  3a
 ED

ICIÓ

8. El salt  
del temps

10. La nit  
del dr. Brot

  3a
 ED

ICIÓ

  3a
 ED

ICIÓ

11. L’arbre  
dels malsons

  4
a E

DICIÓ

12. El tresor  
perdut

  3a
 ED

ICIÓ

altres títols de la sèrie

MÉS DE 

450.000
EXEMPLARS

VENUTS
   Accedeix     

a l’EsPAI PEdAGÒGIc  
de la pàgina web d’Agus&Monsters  
i descobreix els recursos pedagògics 

associats a la sèrie de llibres per 
dinamitzar la lectura.

13. Olimpíada  
cultural

14. Virus! 15. Els carters  
de l’espai

16. La biblioteca  
secreta

  2a
 ED

ICIÓ

  2a
 ED

ICIÓ

  2a
 ED

ICIÓ

sant Jordi  
de les Galàxies   

> PVP amb IVA: 10,90 
> PVP sense IVA: 10,48 

Monster  
Notebook

> PVP amb IVA: 10,00 
> PVP sense IVA: 8,26  

  2a
 ED

ICIÓ

  7a
 ED

ICIÓ

Pr
im

à
r
ia

11
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Matemàtiques     Autors: A. Aragoneses, R. Rovira i L. Sabater / 72 pàg.

1 Eso

> PVP amb IVA: 10,90 
> PVP sense IVA: 10,48 

2 Eso

> PVP amb IVA: 10,40 
> PVP sense IVA: 10,00 

Llengua catalana i Literatura  Autora: R. Barberà / 72 pàg.

1 Eso

> PVP amb IVA: 10,40 
> PVP sense IVA: 10,00 

2 Eso

> PVP amb IVA: 10,90 
> PVP sense IVA: 10,48 

Vacances 10
Quaderns per refrescar  la memòria i començar amb èxit el proper curs. Es 
dediquen 8 setmanes a repassar i millorar els continguts del curs. Cada setmana 
consta de 5 sessions de treball i es destinen a cada sessió entre 30 i 60 minuts.

Quaderns
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competències a punt!
Activitats sobre comprensió lectora  i coneixements i destreses de 
llengua, més 9 proves per quadern basades en els models d’avaluació 
diagnòstica i les proves PIsA. Llibre de l’alumnat fungible, solucionari i 
taules  de seguiment, i informe final.

reforç  
de Llengua
Quaderns per als programes de 
reforç, recuperació i millora de 
l’aprenentatge i el rendiment de 
l’assignatura de Llengua catalana i 
Literatura.

AUTorA:  

Remei Barberà

64 pàg. 

AUTors:  
Andrés Mínguez Gallego /  
Miquel Salvo Ramos

160 pàg. 

> PVP amb IVA: 15,50 
> PVP sense IVA: 14,90 

Material complementari 
Llengua catalana

competències  
a punt! 3 

> PVP amb IVA: 9,10 
> PVP sense IVA: 8,75 

Els nostres objectius:

●  Preparar-se per afrontar amb èxit les proves 
d’avaluació diagnòstica.

●  Incorporar els processos de comprensió lectora 
de PISA: obtenció d’informació, interpretació del 
text i anàlisi de la forma i el contingut.

●  Treballar de manera sistemàtica la llengua amb 
un enfocament competencial.

●  Seguir al llarg de tot el curs el grau d’assoliment 
de cada una de les competències i dels objectius 
del curs.

Aquest quadern ofereix:

●  9 proves basades en els models d’avaluació 
diagnòstica i PISA.

●  135 activitats sobre comprensió lectora i 
coneixements i destreses de llengua.

●  Taules de seguiment de cada prova, perquè 
l’alumne, el professor i els pares o tutors puguin 
conèixer l’evolució en el grau d’assoliment de  
les competències i dels objectius del curs.  
En format digital a ecasals.net

●  Taula i informe final de valoració del curs.  
En format digital a ecasals.net.

●  Solucionari extraïble de les activitats.  
En format digital a ecasals.net.

Competències 
a punt! Proves d’avaluació 

diagnòstica

Proves Pisa

remei Barberà 

1
ESO

LLENGUA CATALANA i  LiTERATURA

Els nostres objectius:

●  Preparar-se per afrontar amb èxit les proves 
d’avaluació diagnòstica.

●  Incorporar els processos de comprensió lectora 
de PISA: obtenció d’informació, interpretació del 
text i anàlisi de la forma i el contingut.

●  Treballar de manera sistemàtica la llengua amb 
un enfocament competencial.

●  Seguir al llarg de tot el curs el grau d’assoliment 
de cada una de les competències i dels objectius 
del curs.

Aquest quadern ofereix:

●  9 proves basades en els models d’avaluació 
diagnòstica i PISA.

●  135 activitats sobre comprensió lectora i 
coneixements i destreses de llengua.

●  Taules de seguiment de cada prova, perquè 
l’alumne, el professor i els pares o tutors puguin 
conèixer l’evolució en el grau d’assoliment de les 
competències i dels objectius del curs. En format 
digital a ecasals.net

●  Taula i informe final de valoració del curs. En 
format digital a ecasals.net.

●  Solucionari extraïble de les activitats.  En format 
digital a ecasals.net.

Competències 
a punt! Proves d’avaluació 

diagnòstica

Proves Pisa

remei Barberà 

1
ESO

LLENGUA CATALANA i  LiTERATURA
Els nostres objectius:

●  Preparar-se per afrontar amb èxit les proves 
d’avaluació diagnòstica.

●  Incorporar els processos de comprensió lectora 
de PISA: obtenció d’informació, interpretació del 
text i anàlisi de la forma i el contingut.

●  Treballar de manera sistemàtica la llengua amb 
un enfocament competencial.

●  Seguir al llarg de tot el curs el grau d’assoliment 
de cada una de les competències i dels objectius 
del curs.

Aquest quadern ofereix:

●  9 proves basades en els models d’avaluació 
diagnòstica i PISA.

●  135 activitats sobre comprensió lectora i 
coneixements i destreses de llengua.

●  Taules de seguiment de cada prova, perquè 
l’alumne, el professor i els pares o tutors puguin 
conèixer l’evolució en el grau d’assoliment de les 
competències i dels objectius del curs. En format 
digital a ecasals.net

●  Taula i informe final de valoració del curs. En 
format digital a ecasals.net.

●  Solucionari extraïble de les activitats.  En format 
digital a ecasals.net.

Competències 
a punt! Proves d’avaluació 

diagnòstica

Proves Pisa

remei Barberà 

3
ESO

LLENGUA CATALANA i  LiTERATURA

Els nostres objectius:

●  Preparar-se per afrontar amb èxit les proves 
d’avaluació diagnòstica.

●  Incorporar els processos de comprensió lectora 
de PISA: obtenció d’informació, interpretació del 
text i anàlisi de la forma i el contingut.

●  Treballar de manera sistemàtica la llengua amb 
un enfocament competencial.

●  Seguir al llarg de tot el curs el grau d’assoliment 
de cada una de les competències i dels objectius 
del curs.

Aquest quadern ofereix:

●  9 proves basades en els models d’avaluació 
diagnòstica i PISA.

●  135 activitats sobre comprensió lectora i 
coneixements i destreses de llengua.

●  Taules de seguiment de cada prova, perquè 
l’alumne, el professor i els pares o tutors puguin 
conèixer l’evolució en el grau d’assoliment de les 
competències i dels objectius del curs. En format 
digital a ecasals.net

●  Taula i informe final de valoració del curs. En 
format digital a ecasals.net.

●  Solucionari extraïble de les activitats.  En format 
digital a ecasals.net.

Competències 
a punt! Proves d’avaluació 

diagnòstica

Proves Pisa

remei Barberà 

2
ESO

LLENGUA CATALANA i  LiTERATURA
Els nostres objectius:

●  Preparar-se per afrontar amb èxit les proves 
d’avaluació diagnòstica.

●  Incorporar els processos de comprensió lectora 
de PISA: obtenció d’informació, interpretació del 
text i anàlisi de la forma i el contingut.

●  Treballar de manera sistemàtica la llengua amb 
un enfocament competencial.

●  Seguir al llarg de tot el curs el grau d’assoliment 
de cada una de les competències i dels objectius 
del curs.

Aquest quadern ofereix:

●  9 proves basades en els models d’avaluació 
diagnòstica i PISA.

●  135 activitats sobre comprensió lectora i 
coneixements i destreses de llengua.

●  Taules de seguiment de cada prova, perquè 
l’alumne, el professor i els pares o tutors puguin 
conèixer l’evolució en el grau d’assoliment de les 
competències i dels objectius del curs. En format 
digital a ecasals.net

●  Taula i informe final de valoració del curs. En 
format digital a ecasals.net.

●  Solucionari extraïble de les activitats.  En format 
digital a ecasals.net.

Competències 
a punt! Proves d’avaluació 

diagnòstica

Proves Pisa

remei Barberà 

4
ESO

LLENGUA CATALANA i  LiTERATURA

competències  
a punt! 1 

> PVP amb IVA: 8,70 
> PVP sense IVA: 8,37 

reforç  
de Llengua 1

competències  
a punt! 4 

> PVP amb IVA: 9,10 
> PVP sense IVA: 8,75 

Els nostres objectius:

●  Preparar-se per afrontar amb èxit les proves 
d’avaluació diagnòstica.

●  Incorporar els processos de comprensió lectora 
de PISA: obtenció d’informació, interpretació del 
text i anàlisi de la forma i el contingut.

●  Treballar de manera sistemàtica la llengua amb 
un enfocament competencial.

●  Seguir al llarg de tot el curs el grau d’assoliment 
de cada una de les competències i dels objectius 
del curs.

Aquest quadern ofereix:

●  9 proves basades en els models d’avaluació 
diagnòstica i PISA.

●  135 activitats sobre comprensió lectora i 
coneixements i destreses de llengua.

●  Taules de seguiment de cada prova, perquè 
l’alumne, el professor i els pares o tutors puguin 
conèixer l’evolució en el grau d’assoliment de  
les competències i dels objectius del curs.  
En format digital a ecasals.net

●  Taula i informe final de valoració del curs.  
En format digital a ecasals.net.

●  Solucionari extraïble de les activitats.  
En format digital a ecasals.net.

Competències 
a punt! Proves d’avaluació 

diagnòstica

Proves Pisa

remei Barberà 

2
ESO

LLENGUA CATALANA i  LiTERATURA

Els nostres objectius:

●  Preparar-se per afrontar amb èxit les proves 
d’avaluació diagnòstica.

●  Incorporar els processos de comprensió lectora 
de PISA: obtenció d’informació, interpretació del 
text i anàlisi de la forma i el contingut.

●  Treballar de manera sistemàtica la llengua amb 
un enfocament competencial.

●  Seguir al llarg de tot el curs el grau d’assoliment 
de cada una de les competències i dels objectius 
del curs.

Aquest quadern ofereix:

●  9 proves basades en els models d’avaluació 
diagnòstica i PISA.

●  135 activitats sobre comprensió lectora i 
coneixements i destreses de llengua.

●  Taules de seguiment de cada prova, perquè 
l’alumne, el professor i els pares o tutors puguin 
conèixer l’evolució en el grau d’assoliment de les 
competències i dels objectius del curs. En format 
digital a ecasals.net

●  Taula i informe final de valoració del curs. En 
format digital a ecasals.net.

●  Solucionari extraïble de les activitats.  En format 
digital a ecasals.net.

Competències 
a punt! Proves d’avaluació 

diagnòstica

Proves Pisa

remei Barberà 

1
ESO

LLENGUA CATALANA i  LiTERATURA
Els nostres objectius:

●  Preparar-se per afrontar amb èxit les proves 
d’avaluació diagnòstica.

●  Incorporar els processos de comprensió lectora 
de PISA: obtenció d’informació, interpretació del 
text i anàlisi de la forma i el contingut.

●  Treballar de manera sistemàtica la llengua amb 
un enfocament competencial.

●  Seguir al llarg de tot el curs el grau d’assoliment 
de cada una de les competències i dels objectius 
del curs.

Aquest quadern ofereix:

●  9 proves basades en els models d’avaluació 
diagnòstica i PISA.

●  135 activitats sobre comprensió lectora i 
coneixements i destreses de llengua.

●  Taules de seguiment de cada prova, perquè 
l’alumne, el professor i els pares o tutors puguin 
conèixer l’evolució en el grau d’assoliment de les 
competències i dels objectius del curs. En format 
digital a ecasals.net

●  Taula i informe final de valoració del curs. En 
format digital a ecasals.net.

●  Solucionari extraïble de les activitats.  En format 
digital a ecasals.net.

Competències 
a punt! Proves d’avaluació 

diagnòstica

Proves Pisa

remei Barberà 

3
ESO

LLENGUA CATALANA i  LiTERATURA

Els nostres objectius:

●  Preparar-se per afrontar amb èxit les proves 
d’avaluació diagnòstica.

●  Incorporar els processos de comprensió lectora 
de PISA: obtenció d’informació, interpretació del 
text i anàlisi de la forma i el contingut.

●  Treballar de manera sistemàtica la llengua amb 
un enfocament competencial.

●  Seguir al llarg de tot el curs el grau d’assoliment 
de cada una de les competències i dels objectius 
del curs.

Aquest quadern ofereix:

●  9 proves basades en els models d’avaluació 
diagnòstica i PISA.

●  135 activitats sobre comprensió lectora i 
coneixements i destreses de llengua.

●  Taules de seguiment de cada prova, perquè 
l’alumne, el professor i els pares o tutors puguin 
conèixer l’evolució en el grau d’assoliment de les 
competències i dels objectius del curs. En format 
digital a ecasals.net

●  Taula i informe final de valoració del curs. En 
format digital a ecasals.net.

●  Solucionari extraïble de les activitats.  En format 
digital a ecasals.net.

Competències 
a punt! Proves d’avaluació 

diagnòstica

Proves Pisa

remei Barberà 

2
ESO

LLENGUA CATALANA i  LiTERATURA
Els nostres objectius:

●  Preparar-se per afrontar amb èxit les proves 
d’avaluació diagnòstica.

●  Incorporar els processos de comprensió lectora 
de PISA: obtenció d’informació, interpretació del 
text i anàlisi de la forma i el contingut.

●  Treballar de manera sistemàtica la llengua amb 
un enfocament competencial.

●  Seguir al llarg de tot el curs el grau d’assoliment 
de cada una de les competències i dels objectius 
del curs.

Aquest quadern ofereix:

●  9 proves basades en els models d’avaluació 
diagnòstica i PISA.

●  135 activitats sobre comprensió lectora i 
coneixements i destreses de llengua.

●  Taules de seguiment de cada prova, perquè 
l’alumne, el professor i els pares o tutors puguin 
conèixer l’evolució en el grau d’assoliment de les 
competències i dels objectius del curs. En format 
digital a ecasals.net

●  Taula i informe final de valoració del curs. En 
format digital a ecasals.net.

●  Solucionari extraïble de les activitats.  En format 
digital a ecasals.net.

Competències 
a punt! Proves d’avaluació 

diagnòstica

Proves Pisa

remei Barberà 

4
ESO

LLENGUA CATALANA i  LiTERATURA

competències  
a punt! 2 

> PVP amb IVA: 9,10 
> PVP sense IVA: 8,75 

reforç  
de Llengua 2
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refuerzo y recuperación  
de lengua 
Actividades de ortografía, léxico, gramática, lingüística del texto  
y literatura. Libro del alumnado fungible, solucionario y cuadríptico  
con tablas gramaticales. 

Material complementario 
Lengua castellana

refuerzo y recuperación  
de lengua 0
128 págs.  

refuerzo y recuperación  
de lengua 1
144 págs.  

AUTorEs:  

Andrés Mínguez Gallego / 
Consuelo de la Rubia Guijarro

>  PVP con IVA: 16,50 
>  PVP sin IVA: 15,87 

refuerzo y recuperación  
de lengua 2
144 págs.  

refuerzo y recuperación  
de lengua 3
160 págs.  

refuerzo y recuperación  
de lengua 4
176 págs.  

Analiza tus competencias  
Actividades sobre comprensión lectora, conocimientos y destrezas de 
lengua, además de 9 pruebas por cuaderno basadas en los modelos de 
evaluación diagnóstica y las pruebas CDI y PIsA. Libro del alumnado 
fungible, solucionario, CD con dictados y tablas de seguimiento, e 
informe final. 

AUTorEs:  

Roberto Bravo de la Varga  

88 págs.

> PVP amb IVA: 9,10 
> PVP sense IVA: 8,75 

Analiza  
tus competencias 1 

Analiza  
tus competencias 2 

Analiza  
tus competencias 3 

Analiza  
tus competencias 4 



se
c
u
n
d
à
r
ia

15

Prácticas de 
morfosintaxis 
Método de aprendizaje 
basado en la técnica del 
contraste y la oposición. 
Libro del alumnado 
fungible y solucionario. 

AUTorEs:  

Pedro Lumbreras García  

80 págs. 

> PVP con IVA: 9,30 
> PVP sin IVA: 8,94 

Material complementario 
Lengua castellana

1. Los grupos  
sintácticos. La flexión 

4. Yuxtaposición, 
coordinación y subordinación  
sustantiva. La sufijación II 

2. Las funciones  
sintácticas. La prefijación 

5. subordinación  
adjetiva.  
La composición 

3. La oración  
simple. La sufijación I 

6. subordinación  
adverbial.  
La parasíntesis  

AUTorEs:  

Roberto Bravo de la Varga  

88 págs.

> PVP amb IVA: 9,10 
> PVP sense IVA: 8,75 

competències que sumen
Una sèrie de quaderns per preparar-se per afrontar amb èxit les proves d’avaluació 
diagnòstica, treballar de manera sistemàtica les matemàtiques amb un enfocament 
competencial i segons els paràmetres de PIsA, i seguir al llarg de tot el curs el grau 
d’assoliment de cada una de les competències matemàtiques.

AUTors:  

Fernando García   
Francisco J. Barrado 
Begoña García  
Juana Márquez  
Elena Zapatero  
Manuel Vera

64 pàg. 

Material complementario 
Matemàtiques

competències  
que sumen 1

> PVP amb IVA: 9,10 
> PVP sense IVA: 8,75 

competències  
que sumen 2

> PVP amb IVA: 9,10 
> PVP sense IVA: 8,75 

Els nostres objectius:

●  Preparar-se per afrontar amb èxit les proves 
d’avaluació diagnòstica.

●  Treballar de manera sistemàtica les 
matemàtiques amb un enfocament competencial 
seguint els paràmetres de PISA.

●  Seguir al llarg de tot el curs el grau d’assoliment 
de cada una de les competències matemàtiques.

Aquest quadern ofereix:

●  14 proves basades en els models d’avaluació 
diagnòstica i PISA.

●  140 activitats que segueixen la programació del 
curs segons quatre blocs temàtics (numeració 
i càlcul, àlgebra, geometria, estadística i 
probabilitat) i dues proves globals.

●  Taules de seguiment de cada prova, perquè 
l’alumne, el professor i els pares o tutors 
puguin conèixer el grau d’assoliment de les 
competències i dels objectius del curs.  
En format digital a ecasals.net.

●  Taula i informe final de valoració del curs.  
En format digital a ecasals.net.

●  Solucionari extraïble de totes les activitats.  
En format digital a ecasals.net. Competències 

que sumen

3
ESO

MateMàtiques

Proves d’avaluació 
diagnòstica

Proves Pisa

Fernando garcía 
Juana Márquez  

Els nostres objectius:

●  Preparar-se per afrontar amb èxit les proves 
d’avaluació diagnòstica.

●  Treballar de manera sistemàtica les 
matemàtiques amb un enfocament competencial 
seguint els paràmetres de PISA.

●  Seguir al llarg de tot el curs el grau d’assoliment 
de cada una de les competències matemàtiques.

Aquest quadern ofereix:

●  14 proves basades en els models d’avaluació 
diagnòstica i PISA.

●  140 activitats que segueixen la programació del 
curs segons quatre blocs temàtics (numeració 
i càlcul, àlgebra, geometria, estadística i 
probabilitat) i dues proves globals.

●  Taules de seguiment de cada prova, perquè 
l’alumne, el professor i els pares o tutors 
puguin conèixer el grau d’assoliment de les 
competències i dels objectius del curs.  
En format digital a ecasals.net.

●  Taula i informe final de valoració del curs.  
En format digital a ecasals.net.

●  Solucionari extraïble de totes les activitats.  
En format digital a ecasals.net. Competències 

que sumen

1
ESO

Proves d’avaluació 
diagnòstica

Proves Pisa

Fernando garcía 
Francisco J. Barrado 
Begoña garcía  

MateMàtiques
Els nostres objectius:

●  Preparar-se per afrontar amb èxit les proves 
d’avaluació diagnòstica.

●  Treballar de manera sistemàtica les 
matemàtiques amb un enfocament competencial 
seguint els paràmetres de PISA.

●  Seguir al llarg de tot el curs el grau d’assoliment 
de cada una de les competències matemàtiques.

Aquest quadern ofereix:

●  14 proves basades en els models d’avaluació 
diagnòstica i PISA.

●  140 activitats que segueixen la programació del 
curs segons quatre blocs temàtics (numeració 
i càlcul, àlgebra, geometria, estadística i 
probabilitat) i dues proves globals.

●  Taules de seguiment de cada prova, perquè 
l’alumne, el professor i els pares o tutors 
puguin conèixer el grau d’assoliment de les 
competències i dels objectius del curs.  
En format digital a ecasals.net.

●  Taula i informe final de valoració del curs.  
En format digital a ecasals.net.

●  Solucionari extraïble de totes les activitats.  
En format digital a ecasals.net. Competències 

que sumen

3
ESO

MateMàtiques

Proves d’avaluació 
diagnòstica

Proves Pisa

Fernando garcía 
Juana Márquez  

Els nostres objectius:

●  Preparar-se per afrontar amb èxit les proves 
d’avaluació diagnòstica.

●  Treballar de manera sistemàtica les 
matemàtiques amb un enfocament competencial 
seguint els paràmetres de PISA.

●  Seguir al llarg de tot el curs el grau d’assoliment 
de cada una de les competències matemàtiques.

Aquest quadern ofereix:

●  14 proves basades en els models d’avaluació 
diagnòstica i PISA.

●  140 activitats que segueixen la programació del 
curs segons quatre blocs temàtics (numeració 
i càlcul, àlgebra, geometria, estadística i 
probabilitat) i dues proves globals.

●  Taules de seguiment de cada prova, perquè 
l’alumne, el professor i els pares o tutors 
puguin conèixer el grau d’assoliment de les 
competències i dels objectius del curs.  
En format digital a ecasals.net.

●  Taula i informe final de valoració del curs.  
En format digital a ecasals.net.

●  Solucionari extraïble de totes les activitats.  
En format digital a ecasals.net. Competències 

que sumen

2
ESO

Proves d’avaluació 
diagnòstica

Proves Pisa

Fernando garcía 
elena Zapatero 

MateMàtiques
Els nostres objectius:

●  Preparar-se per afrontar amb èxit les proves 
d’avaluació diagnòstica.

●  Treballar de manera sistemàtica les 
matemàtiques amb un enfocament competencial 
seguint els paràmetres de PISA.

●  Seguir al llarg de tot el curs el grau d’assoliment 
de cada una de les competències matemàtiques.

Aquest quadern ofereix:

●  14 proves basades en els models d’avaluació 
diagnòstica i PISA.

●  140 activitats que segueixen la programació del 
curs segons quatre blocs temàtics (numeració 
i càlcul, àlgebra, geometria, estadística i 
probabilitat) i dues proves globals.

●  Taules de seguiment de cada prova, perquè 
l’alumne, el professor i els pares o tutors 
puguin conèixer el grau d’assoliment de les 
competències i dels objectius del curs.  
En format digital a ecasals.net.

●  Taula i informe final de valoració del curs.  
En format digital a ecasals.net.

●  Solucionari extraïble de totes les activitats.  
En format digital a ecasals.net. Competències 

que sumen

4
ESO

Proves d’avaluació 
diagnòstica

Proves Pisa

Fernando garcía 
Manuel vera

MateMàtiques

competències  
que sumen 3

> PVP amb IVA: 8,70 
> PVP sense IVA: 8,37 

competències  
que sumen 4

> PVP amb IVA: 9,10 
> PVP sense IVA: 8,75 
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Segueix-nos a:

@combeleditorial

@editorialcasals

ATENcIó AL cLIENT
Tel. 902 107 007
combel@combeleditorial.com

editorialcasals.com
combeleditorial.com


