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La col·lecció de contes «Primeres Lectures de Micalet» és un 

mètode d’aprenentatge de la lectura per a xiquetes i xiquets, 

que es basa en el relat d’històries senzilles i en la introducció 

progressiva de sons i gra�es.

Els sis Quaderns d’escriptura que complementen les 

«Pri-meres Lectures de Micalet» ofereixen el material necessa-

ri per a aconseguir amb èxit el procés d’adquisició de l’escrip-

tura. Aquests quaderns s’inicien amb la pràctica dels gra�s-

mes bàsics, continuen amb el treball de la direccionalitat de 

cada lletra, donen gran importància al treball de la paraula 

com a unitat plena de sentit, i es completen amb el domini de 

les frases. Així mateix, el seguiment correcte del mètode 

garanteix que els menuts adquirisquen una escriptura clara i 

llegible.

D’altra banda, com que el contingut dels Quaderns està 

connectat amb les històries que relaten les «Primeres Lectu-

-res de Micalet», es produeix un procés d’aprenentatge signi�-

catiu molt pròxim al món infantil. A més, el mètode treballa, 

d’una manera senzilla i adequada a l’edat dels menuts, el

vocabulari, la comprensió lectora i altres aspectes de la 

llengua (com ara la concordança de gènere i nombre, la coor-

dinació, la interrogació, l’apostrofació, l’exclamació, les 

onomatopeies...). Es tracta, en resum, de proporcionar als 

xiquets i xiquetes uns materials útils i divertits que els ajuda-

ran a entrar amb bon peu en el món apassionant de la lectura 

i l’escriptura.
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1un

la  ebra

  a- a  e- e i i- i o- o u u- u

Z Z Z
Z Z



2 dos

esmorzar ebra

bossa samarreta

oo roses

tresor autobús

Hui el iaio ens durà al oo.



3tres

La  mona El  lleó

El  tigre La ebra

L’hipopòtam L’elefant

El  ruc La  cabra

Les  mones  estan  nervioses   
i  tiren  coses  a  Pep.



4 quatre

dotze

catorze

onze

tretze

Els  tigres  són  poc  amistosos.


