
Textos divertits, que
inclouen les lletres que es

treballen, acompanyats
d'il.lustracions molt

atractives.

Presentació dels grups
consonàntics que es treballen
a cada llibre i orientacions
generals per optimitzar la
lectura.

Al final de cada conte hi
ha activitats variades per
reforçar la comprensió
lectora, el vocabulari,
l'ortografía, etc.

nivell 2

Els

ll i bres de les lle
tr

es

ro
dal letres

1. Aquí i allà (a)

2. El viatge del bruixot (b, v)

3. On vas Caputxeta? (c, q)

4. El cistell de cireres (c, ç, ss)

5. En Damià i el dàlmata (d)

6. L'elefant que escombrava

l'escaleta (e)

7. La fada de l'aigua (f, h)

8. Els gnoms del jardí (g, j)

9. Idees i invents (i)

10. Dins el castell (l, ll)

11. Mil mans (m)

12. La cigonya va al nord (n, ny)

13. Regals d'Orient (o)

14. La pilota (p)

15. La roda (r)

16. Sons i silenci (s)

17. Tots tres (t)

18. Ui, l'unicorn! (u)

19. El joc del karateka

(x, y, z, w, k)

En preparació

ni vell 1
rodalletres



Aquesta col.lecció de contes contribueix a po-
sar les bases de la competència lectora en
els nens i les nenes que comencen a llegir.

Hi ha dos nivells de contes. Al nivell 1 (en pre-
paració), s'inicia els nens i les nenes en l'apassionant món de la lectura a
través de les emocions, amb paraules soltes que treballen una lletra de-
terminada. Els fils narratius d'aquestes històries permeten desenvolupar

la imaginació i la creativitat.

Al nivell 2, el text de cada conte treballa una lletra o un grup de lletres
a partir d'una història plena de màgia i amb personatges que acompanyen

els infants en el meravellós viatge d'aprendre
a llegir.

Els ll ibres de les lletres

rodalletres

1. La Paula i el pop
(h, l, m, p, s, t, vocals)

2. Tothom somia
(s sorda, ss)

3. El cim
(ce, ci, ça, ço, çu)

4. L'ase i la tempesta
(s sonora, z)

5. La mona Nati
(n)

6. El dau no té punts
(d)

7. Els Quims i les Colometes
(c, k, q)

8. L'Elisabet i en Valentí
(b, v)

9. El país el color marró
(r)

10. La Lídia bombolla
i la seva colla (ll)

11. La festa dels fantasmes
(f)

12. El rescat del goril.la
(g, gu)

13. L'aniversari de la Vinyet
(ny)

14. Les aventures d'en Roger
(ge, gi, j, tg, tj)

15. La galàxia exterior
(x)

16. El xumet de la Xènia
(x, ix, ig, tx)

17. En Blai vol ser bruixot
(bl, br)

18. El professor Pla
(pl, pr)

19. La dragona Sandra
(dr, tr)

20. L'ogre Gregori i la
grangera Glòria (gl, gr)

21. La Flàvia surt a pescar
(fl, fr)

22. El concurs
(cl, cr)
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