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Logico és un mètode excel·lent
d’aprenentatge autocorrector

Logico és un mètode excel·lent
d’aprenentatge autocorrector

LOGICO consta d'un suport de plàstic senzill amb cursors

de colors i d'unes fitxes d'activitats que es col·loquen en el

suport.

La finalitat didàctica és que el nen o la nena resolgui les

activitats proposades a les fitxes i que pugui comprovar a

l'instant si les ha resolt correctament, perquè així, si ha

comès cap error, té l'oportunitat d'autocorregir-se.

LOGICO es presenta en dues versions: LOGICO PRIMO (per a

nens i nenes de 3 a 6 anys) i LOGICO PICCOLO (per a nens i

nenes de 6 a 10 anys).
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Com s’utilitzaCom s’utilitza

3211 2 3
S'introdueix la fitxa en el suport.
Els cursors s'han de trobar a la
part inferior.

Per resoldre aquesta fitxa, s'ha
de trobar la peça de la disfressa
que falta a cada personatge.

En aquest cas, a la bruixa li
falta el barret; per tant,
s'haurà de col·locar el cursor
blau al costat del barret
de bruixa que hi ha dibuixat
a la columna de la dreta
(columna de respostes).

Un cop resolta aquesta fitxa,
es gira per comprovar-ne
el resultat. Si la fitxa s'ha fet
correctament, els colors dels
cursors han de coincidir
amb els de la columna de
les respostes.

Suport LOGICO PRIMO

EAN: 8429962002907

Suport LOGICO PICCOLO

EAN: 8429962002891

LOGICO és un material lúdic que
serveix tant per als alumnes
que segueixen bé com per als
que tenen dificultats.

LOGICO afavoreix l'autocontrol i
l'autocorrecció.

LOGICO és un mètode ideal per
treballar en grup, individual-
ment, a l'escola i a casa.
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LOGICO PRIMO
És un material que s'adapta als continguts

curriculars de 3 a 6 anys

El suport de LOGICO PRIMO és de color blau i té sis cursors
ben diferenciats entre ells.

Cada carpeta de LOGICO PRIMO conté setze fitxes; això permet que
uns quants alumnes i unes quantes alumnes puguin treballar

simultàniament amb el mateix fitxer si el professor o la professora
ho creu convenient.

té set sèries

de fitxes.

PRIMO
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PRIMO

Fitxer Bàsic
ISBN: 978-84-316-4255-6

Fitxer Iniciació a la lectura
NO DISPONIBLE

Fitxer 1 Global
ISBN: 978-84-316-4257-0

Fitxer 2 Global
ISBN: 978-84-316-4258-7

Fitxer 3 Global
ISBN: 978-84-316-4880-0

Fitxer 4 Global
ISBN: 978-84-316-4881-7

Sèrie Aprenentatge globalitzat
(3-6 anys)
Les activitats d'aquesta sèrie ofereixen als
nens i a les nenes l'oportunitat de repassar
els continguts que fan referència a les dife-
rents àrees curriculars de l'Educació Infantil.
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Sèrie Centres d'interès
(3-6 anys)
Els títols d'aquesta sèrie han estat escollits te-
nint en compte els interessos i la curiositat
dels nens i de les nenes d'Educació Infantil.
Les activitats de cada Centre d'interès re-
forçaran els continguts i les actituds d'aquesta
etapa educativa.

Fitxer 1 Juguem
ISBN: 978-84-316-4273-0

Fitxer 2 Animals domèstics
NO DISPONIBLE

Fitxer 3 A la masia
ISBN: 978-84-316-4275-4

Fitxer 4 Com ens vestim?
ISBN: 978-84-316-4276-1

Fitxer 5 Fem manualitats
ISBN: 978-84-316-4306-5

Fitxer 6 Un dia amb l'Eva i l'Àlex
ISBN: 978-84-316-4307-2

Fitxer 7 Anem a comprar
ISBN: 978-84-316-4304-1

Fitxer 8 Al zoo
ISBN: 978-84-316-4305-8

VicensVives
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Fitxer 1 Jocs de lògica. Colors i formes
ISBN: 978-84-316-0652-7

Fitxer 2 Jocs de lògica. Descobrir i combinar
ISBN: 978-84-316-0653-4

Fitxer 3 Jocs de lògica. Observar i raonar
ISBN: 978-84-316-0655-8

Fitxer 4 Jocs de lògica. Observar i buscar
ISBN: 978-84-316-0657-2

Sèrie Jocs de lògica (4-6 anys)
Les activitats d'aquesta sèrie estan dissenyades per
estimular el pensament lògic per mitjà de l'observa-
ció i la discriminació visual.



Sèrie Lectura bàsica
(4-6 anys)
Aquesta sèrie posarà en pràc-
tica la capacitat d'anàlisi dels
nens i de les nenes d'Educació
Infantil, una capacitat necessà-
ria per al bon aprenentatge de
la lectura.
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Fitxer 1 Matemàtiques
ISBN: 978-84-316-0711-1

Fitxer 2 Matemàtiques
NO DISPONIBLE

Sèrie Matemàtiques (4-6 anys)
Les activitats d'aquests dos fitxers re-
forçaran els continguts bàsics relacio-
nats amb la representació numèrica
dels nens i de les nenes d'Educació In-
fantil.

Fitxer 1 Lectura bàsica
NO DISPONIBLE

Fitxer 2 Lectura bàsica
ISBN: 978-84-316-0755-5

VicensVives
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PRIMO

Sèrie Chit-Chat (Anglès)
(3-6 anys)
És la col·lecció bàsica per iniciar el
coneixement de la llengua anglesa.
Respecta la diversitat d'estils d'apre-
nentatge i fomenta l'autonomia.

Playcards 1 Global
ISBN: 978-84-316-4968-5

Playcards 2 Global
ISBN: 978-84-316-4969-2

Playcards 3 Global
ISBN: 978-84-316-4970-8

Playcards 4 Global
ISBN: 978-84-316-4971-5
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Sèrie Espiral (3-5 anys)
Nova sèrie de Logico Primo per a l’educació
infantil de 3 a 5 anys. Mètode globalitzat.

Fitxer 1. (3 anys) Vivi a l’escola
ISBN: 978-84-316-9699-3

Fitxer 2. (3 anys) Vivi a l’hospital
ISBN: 978-84-316-9700-6

Fitxer 1. (4 anys) El meu dia
ISBN: 978-84-316-9712-9

Fitxer 2. (4 anys) Estic malalt
ISBN: 978-84-316-9738-9

Fitxer 1. (5 anys) Educació viària
ISBN: 978-84-316-9703-7

Fitxer 2. (5 anys) Arribo d’hora
a l’escola
ISBN: 978-84-316-9713-6
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Sèrie Fitxes mudes:

Fitxer 1 Blanques
(16 fitxes + adhesius)
ISBN: 978-84-316-4221-1

Fitxer 2 Ratlles
(16 fitxes + adhesius)
ISBN: 978-84-316-4222-8

Fitxer 3 Quadrícules
(16 fitxes + adhesius)
ISBN: 978-84-316-4223-5

LOGICO PICCOLO
és el millor material complementari per a

nens i nenes de 6 a 10 anys

El suport de LOGICO PICCOLO és de color verd,
té deu cursors de colors ben diferenciats entre ells

i d'una mida més petita que els de LOGICO PRIMO. La manera
d'utilitzar-lo és igual que la de LOGICO PRIMO.

LOGICO PICCOLO s'adapta a
qualsevol situació d'apre-
nentatge

LOGICO PICCOLO ofereix la possibi-
litat que el professor o la professora
fabriqui les seves fitxes i, així, pugui
desenvolupar els seus programes d'u-
na manera individualitzada.

Per això s'han creat unes carpetes de
16 fitxes mudes que van acompanya-
des d'uns adhesius de colors idèntics
als dels cursors que hi ha en els su-
ports de LOGICO PICCOLO.

Vicens Vives

té quatre sèries

de fitxes.

PICCOLO
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PICCOLO
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Sèrie Matemàtiques (6-8 anys)
Aquesta sèrie presenta els contin-
guts bàsics de les matemàtiques del
Primer Cicle d'Educació Primària.
Els alumnes i les alumnes podran practi-
car la suma, la resta, la multiplicació i
la divisió.

Fitxer 4 Matemàtiques
ISBN: 978-84-316-4149-8

Fitxer 5 Matemàtiques
ISBN: 978-84-316-4150-4

Fitxer 6 Matemàtiques
ISBN: 978-84-316-4151-1

Fitxer 7 Matemàtiques
ISBN: 978-84-316-4152-8

Fitxer 8 Exercicis bàsics (I)
ISBN: 978-84-316-4728-5

Fitxer 9 Exercicis bàsics (II)
NO DISPONIBLE

Fitxer 10 Exercicis bàsics (III)
ISBN: 978-84-316-4730-8

Fitxer 11 Comptar fins al 10 (I)
ISBN: 978-84-316-4731-5

Fitxer 12 Comptar fins al 10 (II)
ISBN: 978-84-316-4732-2

Fitxer 13 Comptar fins al 20 (I)
ISBN: 978-84-316-4733-9

Fitxer 14 Comptar fins al 20 (II)
ISBN: 978-84-316-4734-6

Fitxer 15 Comptar fins al 40
ISBN: 978-84-316-4735-3

Fitxer 16 Comptar fins al 60
ISBN: 978-84-316-4736-0

Fitxer 17 Comptar fins al 80
ISBN: 978-84-316-4737-7

Fitxer 18 Comptar fins al 100 (I)
ISBN: 978-84-316-4738-4

Fitxer 19 Comptar fins al 100 (II)
ISBN: 978-84-316-4770-4

Fitxer 20 Exercicis per multiplicar (I)
NO DISPONIBLE

Fitxer 21 Exercicis per multiplicar (II)
NO DISPONIBLE

Fitxer 22 Exercicis per dividir (I)
ISBN: 978-84-316-4741-4

Fitxer 23 Exercicis per dividir (II)
ISBN: 978-84-316-4742-1

Fitxer 1 Matemàtiques
ISBN: 978-84-316-4146-7

Fitxer 2 Matemàtiques
ISBN: 978-84-316-4147-4

Fitxer 3 Matemàtiques
ISBN: 978-84-316-4148-1
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Sèrie Geometria (6-10 anys)
Les activitats dels fitxers de geometria
reforçaran diverses nocions, com és
ara la simetria, l'orientació en el pla, la
identificació de figures i cossos geo-
mètrics, el càlcul de superfícies, etc.

Fitxer 1 Geometria
ISBN: 978-84-316-0757-9

Fitxer 2 Geometria
ISBN: 978-84-316-0758-6

Fitxer 3 Geometria
ISBN: 978-84-316-0759-3

Fitxer 4 Geometria
ISBN: 978-84-316-0760-9
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Sèrie Llengua (6-8 anys)
Les activitats d'aquesta sèrie estan pensa-
des per estimular la curiositat i motivar
l'alumnat en l'aprenentatge de nous con-
tinguts relacionats amb el llenguatge.

Fitxer 1 Llengua
ISBN: 978-84-316-5183-1

Fitxer 2 Llengua
ISBN: 978-84-316-5184-8

Fitxer 3 Llengua
ISBN: 978-84-316-5185-5

Fitxer 4 Llengua
ISBN: 978-84-316-5186-2

Fitxer 5 Llengua
NO DISPONIBLE

Fitxer 6 Llengua
ISBN: 978-84-316-5188-6
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