
val).(14).quadern llengua 1.3r.prim.(saba) valencia « Book // G1UNGTFQNR

val).(14).quadern llengua 1.3r.prim.(saba) valenciaval).(14).quadern llengua 1.3r.prim.(saba) valencia

By -

SM (CESMA), 2014. Condition: Nuevo. @import
url(http://ecat.gesm.net/CuteSoft_Client/CuteEditor/Load.ashx?
type=style&file=SyntaxHighlighter.css); Lacolla de l'esquirolarriba al projecte de 1r de Primària. Es
tracta d'un grup de xiquets, cada un dels quals representa una intel ligència diferent, que es
reuneixen cada dia al voltant de l'esquirol Rasi i el seu barret per a contar hist.ries. Presenta
elscontinguts lingüísticsa través de: - Textos molt suggeridors de literatura universal i col laboració
d'autors valencians com Josep Lozano, Pepa Guardiola, Joaquina Barba o el cantacançons Dani
Miquel. - Situacions comunicatives que afavoreixen la reflexió. - Activitats pas a pas per a iniciar-se
en els procediments de l'anàlisi lingüística. - Jocs interactius per a reforçar l'aprenentatge. Ofereix
un programa específic deCompetència lectoraamb: - Dinàmiques per a entrenar estratègies de
lectura eficaç. - Tasques estructurades per a desenvolupar els nivells de comprensió a partir de
tipologies textuals. - Proves d'avaluació per a detectar el grau d'adquisició de les destreses lectores.
- Propostes lúdiques d'animació a la lectura en diferents suports. Potencia l'escriptura correcta de
les paraules en cada curs amb elprograma d'Ortografiamitjançant: - Activitats d'atenció i mem.ria
visual a través de materials audiovisuals i manipulatius enfocats a diferents estils d'aprenentatge. -
Bateria de dictats amb dinàmiques individuals i per parelles....
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Complete guide for publication enthusiasts. I have read and i am sure that i will going to study again once again in the future. Your way of life period will be
transform once you total looking over this publication.
-- Shayne O'Conner-- Shayne O'Conner

This composed publication is great. It is one of the most remarkable publication i have got read through. I am just quickly could get a delight of looking at
a composed book.
-- Caden Buckridge-- Caden Buckridge
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