Tutoria

Lectures
recomanades
i tutoria

Projecte Avança
Propostes per a la tutoria. 1r a 4t d’ESO
Jesús Blanquet

El Projecte Avança ofereix pautes d’actuació per les trobades setmanals de tutoria, proporcionant una sèrie de reflexions, continguts i propostes per treballar individualment
o en grup, tant en l’àmbit personal com escolar.

1r: 978-84-7628-665-4
2n: 978-84-7628-667-8
3r: 978-84-7628-669-2
4t: 978-84-7628-671-5

Lectures recomanades. Primària

El meu quadern
de les paraules
Aprenc a llegir i a
comprendre

Rosa Pallejà, Jesús
Blanquet i Laia Pàmpols
Llibre il·lustrat per ajudar als
mes petits a llegir i a escriure
d’una manera divertida.
978-84-7628-536-7

Xirolet o el beneit
Fina Font Ruana

Conte de tradició oral
recollit i adaptat per Fina
Font a la manera de ser
i de parlar de la Terra
Alta, acompanyat d’una
recepta per fer la coca
fina de la Fatarella.

Gulliver 1

Varis autors

Primer llibre del Projecte
Gulliver d’educació per a
la ciutadania i els drets
humans dirigit als alumnes
de tercer cicle de primària
que presenta els continguts
en forma de relat.

978-84-9321-475-3

Xirolet i la figuera
de Menares
Fina Font Ruana

Tècniques d’estudi
Jesús Blanquet

Conte que s’acompanya
d’un apèndix on es parla
de les figueres, la seva
història, les propietats del
seu fruit i unes receptes de
cuina per menjar les figues
d’una manera divertida i
diferent.

Llibre que ofereix les pautes
d’organització i les tècniques d’estudi més bàsiques
per ajudar a millorar el
rendiment dels alumnes de
Secundària. Inclou orientacions d’organització, motivació personal i tècniques
per al treball escolar diari.

978-84-9321-478-7

978-84-7628-693-7

978-84-7628-559-6

Col·laboració

Francesc Samper

El xiquet i el poble
perdut
Pere Martí i Bertran

Relat inspirat en fets reals a
la batalla de l’Ebre durant la
Guerra Civil.
978-84-7628-888-7

Conte que s’acompanya
d’un apèndix amb la
història de l’ase català,
unes dites sobre rucs
força divertides, i una
cançó. A més, el llibre
inclou un retallable amb
el que podem muntar i
donar vida als dos burros
protagonistes del conte.
978-84-9321-476-0

Parlar
i convèncer

Receptes per a fer bones
presentacions en públic
Teresa Baró
Manual de receptes senzilles i pràctiques per a fer
unes bones presentacions
en públic. Tot allò que un
estudiant ha de dominar
per a fer-se escoltar i
defensar amb èxit els seus
treballs.
978-84-7628-673-9
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Per a més informació no dubtis en contactar-nos!

