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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 grafies.

Els sis Quaderns d’escriptura que complementen les «Prime-

res Lectures de Micalet» ofereixen el material necessari per 

a aconseguir amb èxit el procés d’adquisició de l’escriptura. 

Aquests quaderns s’inicien amb la pràctica dels grafismes 

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 fra-

ses. 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 

d’escriptura està connectat amb les històries que relaten 

les «Primeres Lectures de Micalet», es produeix un procés 

d’aprenentatge significatiu 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 coordinació, la interrogació, l’apostrofa-

ció, l’exclamació, les onomatopeies...). Es tracta, en resum, 

de proporcionar als xiquets i xiquetes uns materials útils i 

divertits que els ajudaran a entrar amb bon peu en el món 

apassionant de la lectura i l’escriptura.
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2 DOS

EL SEU NO  ÉS PEP

EL SEU NO  ÉS PEP

EL

EL EU NO  ÉS 

EL EU NO  ÉS 

EL  

ESTÀ PENTINANT

ÉS UNA NINA

ÉS UN NAS

ÉS UN PIANO



3TRES

 SÍ O NO
ÉS UNA NINA?

ÉS UN PAL?

ÉS UN NAS?

ÉS UN PIANO?

SÓN UNES ANETES?

ÉS UNA NINA

ÉS U

ÉS 

NO



4 QUATRE

ANETES

PIANO
P

PENA
P

PENTINA
P

NINA
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LA NINA NO TÉ PEU

LA NINA NO TÉ PEU
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