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CONTES PER ESCOLTAR



L’Espiral de les Lletres

•	 Col·lecció de sis quaderns. Es presenta en dues versions: lletra manuscrita  
(amb pauta Montessori) i lletra de pal (quaderns 1 i 2).

•	 L’aprenentatge és gradual i la dificultat creixent: de la lletra a la síl·laba, de la síl·laba 
a la paraula i, finalment, de la paraula a la frase d’estructura senzilla. A mesura que 
avança l’aprenentatge, la mida de la pauta i de la lletra disminueixen.

•	 Els exercicis són molt variats: de grafomotricitat, de discriminació visual, tant en  
majúscules com en minúscules, de discriminació auditiva, de relació entre objectes  
i la grafia treballada, d’escriptura, de lectura, etc.

Cartes visuals
•	 Fitxes amb les lletres de l’abecedari.

CD L’Arca de les Lletres.  
Contes per escoltar
•	 CD que recull tots els  

contes que apareixen  
als cinc llibres d’aquesta  
col·lecció

Abecedari mural
•	 Cada lletra de l’abecedari s’acompanya  

de l’animalet amb el qual s’identifica.

Carpeta de recursos didàctics
•	 Recursos, per a la mestra o el mestre, 

per optimitzar l’aplicació del mètode.

L’Arca de les Lletres

•	 Col·lecció de cinc llibres de contes escrits pel reconegut autor Carlos Reviejo  
amb l’objectiu que els primers lectors aprenguin l’abecedari i relacionin cada lletra  
amb l’animal protagonista. 

•	 Les històries són molt variades, divertides, imaginatives i estan farcides de valors com 
la solidaritat, l’amistat, el respecte pels altres, el respecte per la natura... 

•	 Es presenta en dues versions: lletra manuscrita i lletra de pal.

Quadern 1:
ISBN: 978-84-682-0372-0 

Quadern 1 en lletra de pal: 
ISBN: 978-84-682-1392-7

Quadern 4:
ISBN: 978-84-682-0375-1 

Quadern 2:
ISBN: 978-84-682-0373-7 

Quadern 2 en lletra de pal: 
ISBN: 978-84-682-1393-4

Quadern 5:
ISBN: 978-84-682-0376-8

Quadern 3:
ISBN: 978-84-682-0374-4 

Quadern 6:
ISBN: 978-84-682-0377-5

Llibre 1:
ISBN: 978-84-682-1277-7 

Llibre 1 en lletra de pal: 
ISBN: 978-84-682-1319-4

Llibre 4:
ISBN: 978-84-682-1280-7 

Llibre 4 en lletra de pal:  
ISBN: 978-84-682-1322-4

Llibre 2:
ISBN: 978-84-682-1278-4 

Llibre 2 en lletra de pal: 
ISBN: 978-84-682-1320-0

Llibre 5:
ISBN: 978-84-682-1281-4

Llibre 5 en lletra de pal: 
ISBN: 978-84-682-1323-1

EAN: 8429962008909

Llibre 3:
ISBN: 978-84-682-1279-1 

Llibre 3 en lletra de pal: 
ISBN: 978-84-682-1321-7

  és un mètode de lectoescriptura que proposa un 
aprenentatge progressiu, divertit i creatiu. 

Cada lletra és presentada per un animal el nom del qual comença amb la lletra 
que es treballa (o la conté) i serveix com a element vinculant i motivador.

Amb aquest mètode els alumnes identificaran i comprendran els missatges i, a 
més, aprendran a expressar-se oralment, a escoltar, a llegir i a escriure.

•	L’Espiral de les Lletres

•	L’Arca de les Lletres

•	 CD L’Arca de les Lletres. Contes per escoltar

•	Abecedari mural

•	 Cartes visuals

•	 Carpeta de recursos didàctics
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