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ONDAés una col·lecció de llibres que té com a objectiu fonamental
millorar la comprensió lectora de l’alumnat.

Cada llibre, un per curs, treballa textos o discursos textuals molt
variats: poesies, cançons, notes, descripcions, índexs, peus de foto,
reportatges, publicitat, entrevistes, instruccions, normes, ressenyes,
comentaris, refranys, endevinalles, textos expositius, textos descrip-
tius, textos literaris…

Els textos de cada llibre tenen un fil conductor comú: al primer curs el
fil conductor són les situacions quotidianes dels xiquets i de les xiquetes;
a tercer, els mesos de l’any; i a cinqué, els mitjans de comunicació.

Cada llibre té 9 unitats. L’estructura de cada unitat és sistemàtica:
comença amb una proposta de lectures relacionades amb la imatge
inicial; després segueixen els desenvolupaments de treball dels diferents
discursos textuals que es proposen a cada llibre. La unitat finalitza amb
una lectura literària. Els textos literaris, la majoria creats per les autores,
tenen més extensió que les altres tipologies textuals.

Les activitats de la unitat incideixen de manera essencial en la comprensió
del contingut, l’aproximació a les estructures textuals i la composició
de text.
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Pàgina doble inicial amb imatges i textos
introductoris del tema de què tracte.

Textos quotidians acompanyats
de diverses activitats.
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Textos descriptius de persones,
animals, vegetals, etc.

Textos expositius i activitats
vinculades al text.

Textos literaris i activitats
relacionades amb el text.
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