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Contes de FaulaTítols de la col·lecció

Llibreria online de Vicens Vives.

Pel fet de comprar a vicensvivesonline.com, 5% de descompte
i enviament gratuït en llibres i materials de paper.

ls llibres de la col·lecció Contes de Faula segueixen un ordre

de dificultat creixent.

3 anys

La Bella Dorment
Il·lustracions de Cristina Coma

ISBN: 978-84-682-1864-9

4 anys

Blancaneu
Il·lustracions de María Ramis

ISBN: 978-84-682-2027-7

3 anys

Ventafocs
Il·lustracions de Meritxell Ribas

ISBN: 978-84-682-2026-0

5 anys

El Gat amb Botes
Il·lustracions de Meritxell Ribas

ISBN: 978-84-682-1865-6

5 anys

Pinotxo
Il·lustracions de César Samaniego

ISBN: 978-84-682-2025-3

3 anys

Rapunzel
Il·lustracions de Mariona Tolosa

ISBN: 978-84-682-1862-5

5 anys

La Rateta Presumida
Il·lustracions de Chantal Vizcaino

ISBN: 978-84-682-1860-1

3 anys

Rínxols d'Or
Il·lustracions de Ruth Aisa

ISBN: 978-84-682-2024-6

4 anys

El Soldadet de Plom
Il·lustracions d'Anna Obon

ISBN: 978-84-682-1863-2

4 anys

Els tres porquets
Il·lustracions de Dídac Pla

ISBN: 978-84-682-1861-8



Contes de Faula
a col·lecció Contes de Faula està pensada per facilitar l'accés a la

lectura als nens i a les nenes a través de contes populars coneguts.

mb il·lustracions espectaculars i uns textos adaptats a les seves

capacitats lectores, s'aconsegueix que aprenguin i gaudeixin alhora.

l final de cada conte hi ha activitats d'animació a la lectura que

seran dirigides pels familiars o pels docents.

àgines de cartoné molt resistent, que

permet que el llibre s'aguanti en vertical

perquè pugui ser observat des de qualsevol

racó de la classe quan l'adult llegeix el text.

questa pàgina, amb el contingut del

conte, pot doblegar-se de manera que al

posicionar verticalment el llibre, l'adult

podrà llegir còmodament el text del

conte mentre els nens i les nenes obser-

ven les il·lustracions.

es set primeres activitats estan

relacionades amb les dobles pàgines nu-

merades del conte i treballen els elements

més significatius de cada il·lustració.

a resta de les activitats estan pensades

per a un taller de lectura, per jugar en el

marc de la fantasia literària i consolidar la

comprensió del text.

l final de les activitats hi ha una manuali-

tat relacionada amb la lectura.


