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Cavall. Trot
Per a primers lectors que  
només coneixen algunes lletres i 
comencen a descobrir els 
mecanismes de la lectura. Amb 
una primera lectura de l’adult 
podran començar a llegir els 
contes tot sols posteriorment. 

A partir de 4 anys

LLETRA DE PAL

20 x 20 cm, 24 pàg.

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

Cavall. Arri, 
tatanet!
Per als que tot just descobreixen 
que als contes hi ha lletra però 
encara no són capaços de 
desxifrar-ne el codi. Contes amb 
una estructura molt clara i on la 
il·lustració diu tant com les 
paraules per tal que puguin intuir 
el curs de la narració.

A partir de 3 anys

LLETRA DE PAL

17 x 17 cm, 22 pàg.

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

Contes que obren  
camí al món  
de les paraules

cavall
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Qui té la cua cargolada?
Text: Susana Peix 
Il·lustracions: Ana Gómez

El secret de la Bet
Text: Pep Molist 
Il·lustracions: Teresa Bellón

La Rata Noclapa
Text: Alessandra Berardi 
Il·lustracions: Mercè Galí

Jo volia ser saltimbanqui
Text: Carmela Trujillo 
Il·lustracions: Francesco Chiacchio
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Cavall. Galop
Per als que ja s’han iniciat  
en el procés lector i poden 
desxifrar missatges senzills. 
Amb la companyia de l’adult  
a l’inici, seran capaços  
després de llegir les històries 
pel seu compte.

A partir de 5 anys

LLETRA DE PAL

20 x 20 cm, 24 pàg.

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

Cavall. Clàssic
Per iniciar-se en la lectura amb 
els contes i els personatges de 
sempre. 

Es busca nou capità
Text i il·lustracions:  
Mercè Canals

Quin fred que fa!
Text: Germán Machado 
Il·lustracions: Marta Moreno

La lletera  
Il·lustracions:  
Joan Negrescolor 

Les set cabretes i el llop 
Il·lustracions:  
Sophia Touliatou

La Caputxeta Vermella 
Il·lustracions:  
Francesc Infante

Els músics de Bremen 
Il·lustracions:  
Litos 

Adaptació del text

Mireia Cornudella

A partir de 2 anys

LLETRA DE PAL

20 x 20 cm, 24 pàg.

> PVP amb IVA: 6,50 € 
> PVP sense IVA: 6,25 €
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Meec-meec! Toca, toca Bub-bub! Toca, toca Juga-llibre. Toca, toca Taaat! Toca, toca

N
O
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E
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A

TToca, toca 
Llibres de gran format amb rimes i textos 
senzills, colors vius i textures diverses que 
conviden els més petits a experimentar a 
través del tacte i de la vista. Una col·lecció 
perquè els que encara no saben llegir 
comencin a manipular els seus primers 
llibres per mitjà del joc.

TEXT: R. Redford
IL·LUSTRACIONS:  

Lemon Ribbon Studio

26 x 26 cm, 10 pàg. 

A partir de 6 mesos

> PVP amb IVA: 13,90 € 

> PVP sense IVA: 13,37 €

Escolta les estacions
Coneixes els sons de les estacions? Si 
escoltes amb atenció, podràs sentir els 
ocells a la primavera, la remor de les 
onades del mar a l’estiu, les tempestes  
de la tardor o el trepig de la neu a l’hivern.

TEXT: Meritxell Martí
IL·LUSTRACIONS:  

Xavier Salomó

21 x 21 cm, 26 pàg.

A partir de 3 anys

> PVP amb IVA: 17,90 € 

> PVP sense IVA: 17,21 €

Escolta les estacions
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Bon dia / 
Bona nit
Dos títols tot cartró per aprendre les diferències 
bàsiques entre les activitats i les rutines diàries i les 
nocturnes. Amb il·lustracions del reconegut il·lustrador 
Xavier Salomó, aquests llibres captivaran els més petits 
quan els seus dits facin lliscar les llengüetes cap amunt 
perquè tothom es desperti i les facin lliscar cap avall 
perquè tots se’n vagin a dormir.

TEXT: Meritxell Martí
IL·LUSTRACIONS: Xavier Salomó

17 x 17 cm, 16 pàg.

A partir d’1 any

> PVP amb IVA: 12,50 € 

> PVP sense IVA: 12,02 €

Bon dia

Bona nit

Tot el que sé de...
Prepara’t per veure el món a través dels ulls dels infants! La 
nova col·lecció «Tot el que sé de...», de l’autor Jaume Copons, 
tracta temes tan universals com la caca, la diversitat o la por. 
Els protagonistes reflexionen sobre qüestions que ens 
afecten a tots, des del seu punt de vista, en un llenguatge 
planer i amb preguntes plenes d’humor. Per interpel·lar el 
jove lector i gaudir encara més de la lectura, les històries 
s’acompanyen de les il·lustracions divertides de la Mercè Galí, 
en Guridi i en Pep Montserrat. I al final de cada llibre hi 
trobarà un mecanisme senzill que de ben segur el 
sorprendrà, el farà somriure i plantejar-se noves preguntes.

TEXT: Jaume Copons

25,5 x 25,5 cm, 32 pàg.

> PVP amb IVA: 13,90 €
> PVP sense IVA: 13,37 €

Tot el que sé de la por 
IL·LUSTRACIONS:  
Pep Montserrat

A partir de 4 anys

Tot el que sé de la caca
IL·LUSTRACIONS:  
Mercè Galí

A partir de 2 anys

Tot el que sé de la gent
IL·LUSTRACIONS:  
Guridi

A partir de 5 anys

N
O
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3a
 ED

ICIÓ

3a
 ED

ICIÓDISPONIBLE  
AL JUNY



Juguem a ser... amb adhesius
No us agradaria aprendre l’ofici de 
pastisser?, i el de granger?, o el de pintor? 
Aquests tres quaderns presenten diverses 
escenes relacionades amb els tres oficis 
que els nens i nenes podran pintar 
lliurement. I per acabar de decorar les 
escenes, hi ha adhesius removibles per 
enganxar a cada pàgina.

Juguem a ser pintors Juguem a ser grangers Juguem a ser pastissers

TEXT I IL·LUSTRACIONS:  

Mercè Canals

24 x 28 cm, 24 pàg. 

A partir de 2 anys

> PVP amb IVA: 4,90 €
> PVP sense IVA: 4,71 €
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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

Els animals  
i les formes

Els animals  
i els contraris

Bestiari de gomets
Amb tots el gomets d’aquest llibre  
es poden crear una pila d’animals 
simpàtics i completar els escenaris  
de cada pàgina. Conté 8 làmines 
d’adhesius reutilitzables per enganxar  
i combinar els elements de maneres 
diferents i així inventar mil i una 
possibilitats.

TEXT I IL·LUSTRACIONS: Ella Charbon

21 x 21 cm, 56 pàg.

A partir de 4 anys

> PVP amb IVA: 9,80 €
> PVP sense IVA: 9,42 €

Inclou
adhesius

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 €

Bestiari de gomets
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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.

Numerem 4 anys  
24 pàg.

Numerem 5 anys  
24 pàg.

>  PVP amb IVA:  
4,60 €

>  PVP sense IVA:  
4,42 €

>  PVP amb IVA:  
5,50 €

>  PVP sense IVA:  
5,29 €

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:  
4,60 €

>  PVP sense IVA:  
4,42 €

>  PVP amb IVA:  
5,50 €

>  PVP sense IVA:  
5,29 €

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:  
4,60 €

>  PVP sense IVA:  
4,42 €

>  PVP amb IVA:  
5,50 €

>  PVP sense IVA:  
5,29 €

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:  
4,60 €

>  PVP sense IVA:  
4,42 €

>  PVP amb IVA:  
5,50 €

>  PVP sense IVA:  
5,29 €
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Estic de vacances! 3 anys

Estic de vacances! 4 anys

Estic de vacances! 5 anys

Estic de vacances!
Quaderns d’activitats per a 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.

Quaderns
AUTORS:  

E. Juvé, A. Masip, T. Maya

29 x 23 cm, 48 pàg. 

> PVP amb IVA: 11,10 €
> PVP sense IVA: 10,67 €
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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 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: 3,00 €
> PVP sense IVA: 2,88 €

28,5 x 21 cm, 84 pàg.

> PVP amb IVA: 11,30 €
> PVP sense IVA: 10,87 €

Vancances 3. 
La rateta que escombrava l’escaleta

34 x 24 cm, 32 pàg. 

Vancances 1 Vancances 2 Vancances 3

Vancances 4. 
En Pataufet

29 x 23 cm, 48 pàg. 

Vancances 5. 
El gat amb botes

29 x 23 cm, 48 pàg. 
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Activitats de 
competència 
matemàtica:  

nombres, geometria, 
mesura, lògica i 

estadística

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

Activitats 
estructurades segons  

les recomanacions del 
Consell Nacional  
de Professors de 

Matemàtiques dels  
Estats Units  

(NCTM).

TEXT: A. Alsina
IL·LUSTRACIONS: A. Fanlo, L. Farré,  
L. Fortuny, Lalalimola, J. Sales

21 x 28 cm, 32 pàg.

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

Quaderns
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Activitats de 
competència 
matemàtica:  

numeració, càlcul  
i resolució de  

problemes

Matecracks.  
Viatge al món  
dels nombres!
Segona sèrie de la col·lecció 
Matecracks, 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: A. Alsina
IL·LUSTRACIONS: A. Fanlo L. Farré

21 x 28 cm, 32 pàg.

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

Matecracks.  
Viatge al món dels nombres! 5 anys
Il·lustracions: L. Farré

Matecracks.  
Viatge al món dels nombres! 3 anys 
Il·lustracions: A. Fanlo

Matecracks.  
Viatge al món dels nombres! 4 anys
Il·lustracions: A. Fanlo

Matecracks.  
Viatge al món dels nombres! 6 anys
Il·lustracions: A. Fanlo

Matecracks.  
Viatge al món dels nombres! 7 anys
Il·lustracions: L. Farré

Un complement  
lúdic i alhora rigorós  

de l’aprenentatge 
matemàtic  
per als més  

petits
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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: 4,50 €
> PVP sense IVA: 4,33 €

Una proposta 
lúdica sobre  

el treball 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
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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. 

IL·LUSTRACIONS:  

A. Engelen

21 x 28 cm, 32 pàg.

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

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!

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: 9 €
> PVP sense IVA: 8,65 €

Autoretrats Art pop

INCLOU 
MATERIAL

PER CREAR LES
OBRES  
D’ART
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Olimpíada Cultural 
Ep, hola! Soc l’Agus Pianola! La meva 
vida era normal fins que vaig conèixer  
el Sr. Flat i la seva colla de monstres.  
Qui m’havia de dir que viuria tantes 
aventures increïbles? Part del mèrit és 
també del malvat Dr. Brot i el seu 
ajudant, en Nap, que s’inventen el que 
sigui per amargar-nos l’existència. 
L’última, que ens hem classificat per 
participar en nom de l’Escola Galernense 
en una Olimpíada Cultural. Nosaltres, uns 
llumeneres. Us ho podeu creure? Jo no!

> PVP amb IVA: 11,90 €
> PVP sense IVA: 11,44 €

Virus
Ep, hola! Soc l’Agus Pianola, el millor amic del Sr. Flat 
i la seva colla de monstres. Tots junts llegim, cantem, 
riem..., però sobretot lluitem contra el mal del  
Dr. Brot i el seu ajudant Nap. És molt perillós,  
en Brot; i ara que ha substituït el Dr. Erns al 
capdavant del Laboratori Galerna, encara  
ho és més! Ens les hem hagut amb bèsties  
de tota mena, però no ens hi havíem  
trobat mai, amb un virus infernal  
que propaga el consumisme com  
una mala febre. Un antídot,  
per favort!

> PVP amb IVA: 11,90 €

> PVP sense IVA: 11,44 €

TEXT 

Jaume  
Copons

IL·LUSTRACIONS:

Liliana  
Fortuny

15 x 21,5 cm, 162 pàg.

A partir de 8 anys

«No som 
parella, no som 

pare i filla, no 
som cap tàndem ni 

cap altra mena de 
bicicleta. Som més aviat els 
dos motoristes d’Easy Rider, 
Thelma i Louise, Simon i 
Garfunkel, l’Athos i en 
Porthos, l’Astèrix i l’Obèlix i,  
en el millor dels casos, en 
Harpo i en Chico Marx.» 

La sèrie que 
desperta  
el gust per  
la lectura
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MÉS DE 

300.000
EXEMPLARS

VENUTS
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a E

DICIÓ

1. Arriba el Sr. Flat! 

> PVP amb IVA: 11,90 €
> PVP sense IVA: 11,44 €

7a
 ED

ICIÓ

3. La cançó del parc 

> PVP amb IVA: 11,90 €
> PVP sense IVA: 11,44 €

4a E
DICIÓ

 7. La carta  
més alta

> PVP amb IVA: 11,90 €
> PVP sense IVA: 11,44 €

8a
 ED

ICIÓ

 2. Salvem el Nautilus! 

> PVP amb IVA: 11,90 €
> PVP sense IVA: 11,44 €

5a
 ED

ICIÓ

4. La guerra del bosc

> PVP amb IVA: 11,90 €
> PVP sense IVA: 11,44 €

9. Bon Nadal,  
estimats monstres!

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

3a
 ED

ICIÓ

10. La nit  
del Dr. Brot 

> PVP amb IVA: 11,90 €
> PVP sense IVA: 11,44 €

3a
 ED

ICIÓ

5a
 ED

ICIÓ

 5. La llegenda del mar 

> PVP amb IVA: 11,90 €
> PVP sense IVA: 11,44 €

3a
 ED

ICIÓ

8. El salt  
del temps

> PVP amb IVA: 11,90 €
> PVP sense IVA: 11,44 €

4a E
DICIÓ

 6. De llibre  
en llibre 

> PVP amb IVA: 11,90 €
> PVP sense IVA: 11,44 €

2a
 ED

ICIÓ

12. El tresor 
perdut

> PVP amb IVA: 11,90 €
> PVP sense IVA: 11,44 €

2a
 ED

ICIÓ

6a
 ED

ICIÓ

  Sant Jordi  
de les Galàxies 

> PVP amb IVA: 9,50 €
> PVP sense IVA: 9,13 €

3a
 ED

ICIÓ

11. L’arbre  
dels malsons

> PVP amb IVA: 11,90 €
> PVP sense IVA: 11,44 €

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 €

altres títols de la sèrie

Monster Notebook

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

Pack 
El tresor perdut 

+ Monster Notebook
> PVP amb IVA: 19,00 €
> PVP sense IVA: 18,27 €
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Time for a Story
Una col·lecció de llibres magníficament il·lustrats en color 
perquè els més petits es familiaritzin amb l’anglès i 
aprenguin paraules i expressions bàsiques en aquesta 
llengua. Inclouen un CD amb el conte per escoltar i una 
cançó per cantar i ballar.

TEXT: E. Ramon  
i A. Panisello 

23 x 26 cm, 24 pàg.

> PVP amb IVA: 7,90 € 
> PVP sense IVA: 7,60 €

Llibres en  
anglès

In Love
Il·lustracions: O. Julve

Level 2
5-6 anys

My Sandcastle
Il·lustracions: A. Fanlo

Level 3 
6-7 anys

Level 5 
A partir de 6 anys

Ghost Wanted
Il·lustracions: J. Muñiz

CD amb
un conte

i una
cançó
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No hi vull anar!
En Dan i l’Aina són juganers, divertits i xerraires, 
però últimament estan neguitosos perquè 
s’acosta el gran dia: se’n van de colònies i no 
saben què els espera. I si es maregen a 
l’autocar? I si no els agrada el menjar? I si els 
fan dormir sols i a les fosques? Un conte per 
aprendre a dormir fora de casa.

TEXT: Elisenda Roca  
IL·LUSTRACIÓ: Cristina Losantos

14,5 x 19 cm, 48 pàg.

A partir de 7 anys

> PVP amb IVA: 7,50 € 
> PVP sense IVA: 7,21 €

Fora malsons! Això és meu!

No hi vull anar! 

 
On/Off

 
Que m’ho compres?

ALTRES TÍTOLS DE LA COL·LECCIÓ:

N
O

V
E

T
A

T
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Matepractic 
Primària, ESO i 1r de Batxillerat

Matepractic és un mètode que posa en pràctica les matemàtiques 
que has après a classe en contextos de la vida quotidiana, amb 
l’objectiu de millorar la competència matemàtica.

• Proposa tasques centrades en contextos reals.

• S’adapta a les possibilitats de cada alumne.

•  Es basa en les pautes d’avaluació de les proves internacionals 
TIMSS i PISA.

•  Es fonamenta en els plantejaments del NCTM dels Estats Units i 
d’altres països, com ara Singapur, que centren l’ensenyament i 
l’aprenentatge de les matemàtiques en fets visuals i concrets.

AUTORS:  

Ángel Alsina i Fernando García

Els quaderns Matepractic estan 
seqüenciats en 33 nivells, no  
adjudicats explícitament a cap curs.

Solucionari  
i avaluació.

Prova de  
diagnòstic.

DIAGNOSTICA MILLORA AVALUA

Matepractic està disponible en dos formats:

Més informació a  
matepractic.com/cat

Quaderns de 
treball impresos  
+ prova de 
diagnòstic i 
materials de suport 
digitals de lliure 
accés al portal 
matepractic.cat.

Activitats, prova de 
diagnòstic i avaluació 
100% digitals al portal 
matepractic.cat 
mitjançant l’adquisició 
d’una llicència anual.

Quaderns Portal  
digital
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Programació 

Primària
DEL QUADERN 1 AL 12

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

DEL QUADERN 13 AL 18

> PVP amb IVA: 4,40 € 
> PVP sense IVA: 4,23 €

La desena. Nombres de l’1 al 19. Suma i resta.  
Posició en l’espai. Línies i figures. Longitud i 
capacitat. Gràfic de barres.

1 10 Centenes de miler. Dècimes. Posició en l’espai. Tipus de 
rectes. Patrons geomètrics. Mesura de superfície. 
Rellotge analògic i rellotge digital. Recollida de dades.

2 11Nombres de l’1 al 69. Suma i resta. Patrons. 
Descomposició de figures. Unitats de longitud. 
Vocabulari elemental de probabilitat.

Fraccions i decimals. Concavitat i convexitat. Poliedres i 
cossos rodons. Pràctica de mesura. Gràfics de barres 
dobles / de dues característiques.

3 12Nombres de l’1 al 99. Nombres ordinals. Suma i resta. 
Cossos geomètrics. Simetria. Unitats de capacitat, 
massa i temps. Fets impossibles, probables i segurs.

Nombres fins al 999.999. Fraccions. Decimals. Perímetre i 
àrea. Reflexió i rotació. Múltiples del metre, del litre i del gram. 
El grau. Freqüència i moda. Quantificació de la probabilitat.

4 13La centena. Nombres de l’1 al 499. Introducció a la 
multiplicació. Propietats de línies i figures. Unitats de 
longitud i temps. Probabilitat de successos.

Nombres de 7 xifres. Propietats d’operacions. Fraccions. 
Decimals. Coordenades en l’espai. Simetria. Submúltiples 
del metre. Angles. Mitjana aritmètica i gràfics.

5 14Nombres fins al 899. Suma, resta, taules del 2 i del 5. 
Ordinals. Noció de polígon. Patrons geomètrics. 
Unitats de massa i temps. Gràfics de barres.

Nombres de més de set xifres. Fraccions i decimals. Proporcionalitat. 
Percentatges. Polígons regulars. Plànols i mapes. Angles. Múltiples 
del metre. Mitjana aritmètica. Càlcul de probabilitats.

6 15Nombres fins al 1.000. Introducció a la divisió. Posició 
en l’espai. Noció de poliedre. Bitllets i monedes. 
Unitats de capacitat. Gràfics de barres i pictogrames.

Fraccions. Decimals fins a la mil·lèsima. Percentatges. 
Transformacions geomètriques. Plànols. Àrea i escales. 
Unitats de mesura. Gràfics lineals. Combinatòria.

9 18Nombres fins al 99.999. Taula del 9. Divisió. Suma  
i resta de fraccions. Litre, quilogram i amplitud 
d’angles. Successos numèrics i no numèrics. 

Operacions de nombres naturals amb fraccions o decimals. Proporcionalitat. 
Potències i proporcionalidad. Potències i radicals. Primeres equacions. 
Polígons i poliedres. Escales. Unitats de mesura. Gràfic de sectors.

8 17Nombres fins al 9.999. Taules del 7 i del 8. Fraccions. Línies 
i figures. Múltiples i submúltiples del metre. Pictogrames  
i gràfics de barres. Equiprobabilitat de successos.

Operacions amb fraccions i decimals. Percentatges. Coordenades 
UTM. Longitud de la circumferència. Superfície de cossos 
geomètrics. Variables estadístiques i càlcul de probabilitats.

7 16Unitats de miler. Taules fins a la del 6. Fraccions   
(½, ¼, etc.). Orientació i coordenades en el pla. El rellotge 
analògic i el rellotge digital. Noció d’angle. Taules i gràfics.

Nombres enters. Fraccions i decimals. Múltiples i divisors: 
mcm i mcd. Potències. Simetria. Àrea de figures. Mesura 
d’angles. Gràfics lineals. Diagrames de tija i fulles.
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Programació  

Secundària > PVP amb IVA: 4,40 € 
> PVP sense IVA: 4,23 €

Paràmetres de centralització i desviació.  
Diagrames d’arbre. Variacions i combinacions.  
Probabilitat condicionada.

Nombres naturals. Nombres enters. Divisibilitat. 
Fraccions i decimals. Percentatges. Sistemes de 
numeració.

1 9

Codis i divisibilitat. Potenciació i radicació.  
Interès compost. Funció exponencial i logarítmica.

Llenguatge algebraic. Magnituds directament  
i inversament proporcionals. Percentatges. Funció 
lineal. Gràfiques.

2 10

Visió espacial. Perímetres, àrees i volums  
en poliedres i en superfícies de revolució.

Rectes i angles. Perímetres i àrees. El teorema de 
Pitàgores. Freqüència absoluta i relativa. Diagrama 
de sectors. Gràfic de barres. Regla de Laplace.

3 11

Probabilitat condicionada. Taules i gràfics.  
Distribucions bidimensionals. Recta de regressió  
i interpolació.

Operacions amb nombres naturals, enters i decimals. 
Divisibilitat. Unitats de pes i de volum. Gràfiques i 
paràmetres estadístics. Llei dels grans nombres.

4 12

Nombres reals. Equacions i sistemes.  
Inequacions. Estudi de funcions. Límits.  
Continuïtat. Derivades.

Funcions. Expressió algebraica i gràfica  
d’una funció. Equacions de primer i segon grau. 
Interpretació de gràfiques.

5 13
1r 

BATXILLERAT

Rectes i distàncies. Angles. Radiants.  
Trigonometria. Resolució de triangles.  
Nombres complexos. Còniques.

Lògica. Figures geomètriques. Àrees i perímetres. 
Semblança. Escala. Punts i rectes notables del 
triangle. Sòlids platònics.

6 14 1r 
BATXILLERAT

Operacions amb successos. Probabilitat total.  
Teorema de Bayes. Correlació i regressió.  
Distribució binomial i normal.

Potenciació i radicació. Notació científica. 
Aproximació i errors. Successions. Progressions 
aritmètiques i geomètriques.

7 15
1r 

BATXILLERAT

Percentatges. Proporcionalitat inversa. Funció parabòlica. 
Sistemes d’equacions. Angles i semblança. Vectors. 
Simetries, girs i translacions.

8
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Matemàtiques
Autors: A. Aragoneses, R. Rovira i L. Sabater 
72 pàg.

1 ESO 2 ESO

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

1 ESO 2 ESO

Vacances 10
Quaderns per refrescar  la memòria i començar amb èxit el proper 
curs.  8 setmanes dedicades a repassar i millorar els continguts del 
curs. Cada setmana consta de 5 sessions de treball; a cada una  
s’hi dediquen entre 30 i 60 minuts.

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

Quaderns
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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. 

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: 8,90 €
> PVP sin IVA: 8,56 €

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: 15,80 €

>  PVP sin  
IVA: 15,19 €

Refuerzo y recuperación  
de lengua 2
144 págs.  

Refuerzo y recuperación  
de lengua 3
160 págs.  

Refuerzo y recuperación  
de lengua 4
176 págs.  

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  

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. 

Analiza  
tus competencias 1 

Analiza  
tus competencias 2 

Analiza  
tus competencias 3 

Analiza  
tus competencias 4 

AUTORES: Roberto Bravo de la Varga  88 págs.

> PVP con IVA: 8,70 €
> PVP sin IVA: 8,37 €
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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.

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 seguint els paràmetres 
de PISA i seguir al llarg de tot el curs el grau d’assoliment de cada una 
de les competències matemàtiques.

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

AUTORA: Remei Barberà

64 pàg. 

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

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

64 pàg. 

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

AUTORS: Andrés Mínguez Gallego /  
Miquel Salvo Ramos

160 pàg. 

> PVP amb IVA: 14,90 €
> PVP sense IVA: 14,33 €

Material complementari 
Llengua Catalana

Material complementari 
Matemàtiques

Competències  
a punt! 3 

Reforç  
de Llengua 1

Competències  
a punt! 4 

Reforç  
de Llengua 2

Competències  
que sumen 1

Competències  
que sumen 2

Competències  
que sumen 4
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Segueix-nos a:

@combeleditorial

@editorialcasals

#EditorialBambú

ATENCIÓ AL CLIENT
Tel. 902 107 007
combel@combeleditorial.com

editorialcasals.com
combeleditorial.com
editorialbambu.com


