
ORIENTACIÓORIENTACIÓORIENTACIÓORIENTACIÓ    
      

RellotgeRellotgeRellotgeRellotge    Rellotge + fitxesRellotge + fitxesRellotge + fitxesRellotge + fitxes    
+ 3 anys + 3 anys 

 

 

 

 

 
Rellotge de 24 hores de fusta tres seqüències 
numèriques. 

    Rellotge + fitxes per relacionar activitats quotidianes amb les hores del dia.  

20158 8,04 9,73                20651   6,58 7,96 
   

Situacions i posicionsSituacions i posicionsSituacions i posicionsSituacions i posicions    RellotgeRellotgeRellotgeRellotge    calendaricalendaricalendaricalendari    
CatalàCatalàCatalàCatalà    

Adjectius i posicionsAdjectius i posicionsAdjectius i posicionsAdjectius i posicions    

+ 6 anys + 3 anys + 6 anys 

   
4 taulers de 25x25 cm. de fusta associació 
lògica. 

   Base fusta 44x44 cm. Estacions, calendari.       
Català. 

  Capsa amb 4 lotos de fusta. Tauler de 25x25      
cm amb 64 peces. 

20160 24,16 29,23 20161 19,30 23,35 20162 24,17 29,25 

   

                        On estsOn estsOn estsOn ests????    Rellotge manualRellotge manualRellotge manualRellotge manual    
   

                    + 3 anys + 3 anys 

 

 
  

2 jocs orientació espacial i lateralitat.                    Rellotge plàstic.1  rellotge 21X30 cm.               

20622 29,05 35,15                   077215         3,74 4,53 
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ORIENTACIÓORIENTACIÓORIENTACIÓORIENTACIÓ    
        

Planing diariPlaning diariPlaning diariPlaning diari    Calendari setmanalCalendari setmanalCalendari setmanalCalendari setmanal    Calendari  magnèticCalendari  magnèticCalendari  magnèticCalendari  magnètic    
+ 3 anys + 3 anys + 3 anys 

 

 

 
 

  

    

    
     

Panell 105x35 cm. + 156 fitxes. Calendari setmanal català, panell 78x43 cm+ 
83 fitxes. 

Pissarra metàl·lica per a retolar amb fitxes de 
dies, mesos, estacions, bossa amb imants.  
Disponible: Anglès, castellà i català. 

20889 28,28 34,22 20779 24,36 29,48 20251      Català 48,60 58,81 
   

Seqüències bàsiques ISeqüències bàsiques ISeqüències bàsiques ISeqüències bàsiques I    Seqüències bàsiques IISeqüències bàsiques IISeqüències bàsiques IISeqüències bàsiques II    Aprenc a vestirAprenc a vestirAprenc a vestirAprenc a vestir----memememe    
+ 3 anys + 3 anys + 3 anys 

 

 

 

 

 
 

34 targetes, 9 seqüències.  34 targetes, 7 seqüències. 48 fitxes de 11x7 cm. amb doble sistema 
corrector. 

20253 9,76 11,81 20254 9,76 11,81 20255 10,20 12,34 
   

De front, de costat, De front, de costat, De front, de costat, De front, de costat, 
d´esquenad´esquenad´esquenad´esquena    

Memo photoMemo photoMemo photoMemo photo    MaxiMaxiMaxiMaxi----memory llocs del memory llocs del memory llocs del memory llocs del 
mon mon mon mon     

+ 3 anys + 3 anys + 2 anys 

   
90 fotografies en 30 series amb guia. 54 fitxes amb imatges d`objectes. 34 fitxes cartró gruixut. 9x9 cm. 

20256 15,12 18,30 21016 9,18 11,11 21023 10,16 12,29 
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ORIENTACIÓORIENTACIÓORIENTACIÓORIENTACIÓ    
      

Sensació tàctilSensació tàctilSensació tàctilSensació tàctil    Sensacions olfaSensacions olfaSensacions olfaSensacions olfacccctivestivestivestives    
+ 3 anys + 3 anys 

  
9 figures geomètriques.10 números i 26 lletres Set 12 olors. 

20877 29,31 35,47 20878 26,78 32,40 
      

Tacte fotoTacte fotoTacte fotoTacte foto    Els 4 jocEls 4 jocEls 4 jocEls 4 jocs de bufars de bufars de bufars de bufar    
+ 3 anys  3 -7 anys 

  

 
16 fitxes de tacte, 16 amb foto + 2 antifaços. Amb guia i maletí. 4 jocs per treballar la direccionalitat i intensitat de la bufada.  

20258 24,38 29,50 21019 15,14 18,32 
      

Memo granjaMemo granjaMemo granjaMemo granja    Dòmino Oscar alDòmino Oscar alDòmino Oscar alDòmino Oscar al    marmarmarmar    
+ 3 anys + 3 anys 

  

34 peces de 8,5x8,5x0,2  cm. Dòmino 21 peces fusta semicirculars. 

20850 7,51 9,09 20921 10,97 13,27 
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