
            Hola a tots! Sóc el vostre quadern de lectura.
     Us acompanyaré durant tot aquest curs 
escolar.

Com em podeu fer servir?     
El més important és fer-ho sense presses.
Els vostres nens i nenes tot just comencen

la gran aventura de convertir-se en lectors,
però cadascú té un ritme diferent.

Em  podeu  fer  servir  com  a  repàs,
estimulació o repte. Sense pors i sobretot mai
discutiu davant de mi.

La lectura ha de ser un moment de goig i
descobriment.

Cuideu-me  molt  i  si  voleu  em  podeu
pintar!

 Recordeu tots de mirar l’agenda! La vostra senyoreta us anirà avisant de
les lletres que anem treballant a classe perquè reforceu a casa.



Vocals A  E  I  O  U
a  e  i   o  u

ou iaia au iaio
a  o  e  i  u  ae   ai  ao  au   ea  ei  eo  eu 
ia   ie   io   iu   oa  oe  oi  ou
ua  ue  ui  uo ou   iaia   au!



P p pa – pe – pi – po – pu
po   pa   pu   pi   pe

PU  PI  PA  PE  PO

pa peu pou Pipa Pau
peu  papa  pipa  pou  pop  pau  piu piu
Pepa  pop   pa   pau   peu  pipa   pupa



L l La – le – li – lo – lu
        lu   le   la  li   lo 

LA  LI  LU  LE  LO
 

oli pala meló Ala lupa
al  el  il  ol  ul   LA   LU   LI   LE   LO
el lila, la Lola, la pala, la lupa, oli  pila  



Ll lla – lle – lli – llo – llu
      llu  lle   lla  lli   llo 

LLA  LLI  LLU  LLE  LLO

lleó llop poll   llum   Olla
  poll   lleó  llit  llepa llimona 
  El lleó i la lluna. El llop llepa.



M 
m

ma – me – mi – mo – mu
mi   mo   ma   me   mu

MA   MI   MO   ME   MU 

mà mòmia mama poma mapa
mapa, poma, mama, meu-meu.
La mama i la poma. El papa té un mapa.



S s sa – se – si – so – su
          si   so   sa  su   se
             SU  SA  SI  SE  SO

6 1 + 1 = 2

Sol sis suma sopa Os
sopa  suma sal  seu  pas  sol  os  sis
La  Susi té sis pomes. La Neus té un os.



T t ta – te – ti – to – tu
         tu   to  ti   te  ta  
        TA  TO  TU  TE  TI

ssa

taula tele maleta pilota moto
    tió  pilota tassa  pota  patata  tele  tapa 
El Tim mou la maleta. El Teo té una patata.



NOTA A LES FAMÍLIES: Full per repassar. Si veieu que no està segur en una lletra torneu a repassar 
amb els fulls anteriors.

pa peu pou pipa Lleó

mà mòmia mama poma Mapa

oli pala meló olla Lupa

taula tele maleta pilota Moto

Sol sis suma sopa Llop



NOTA A LES FAMÍLIES: Aquest FULL serveix per començar a escriure paraules solets, o bé per comptar quantes síl·labes
tenen cada paraula i escriure el número.   A mesura que els  nens van assimilant sons poden anar escrivint
paraules. La podeu repetir tantes vegades com vulgueu! M’encantaria veure els resultats ( ho han de fer ells solets!), si
us animeu ho podeu portar a l’escola. ( recordeu posar el vostre nom pel darrera del full)
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Nn na – ne – ni – no – un
     no   ni   ne   na   nu
      NO  NA  NE  NU  NI

nen piano niu ona nina
nou  llana  niu  nau poni nota nata 
La Noa té una nina. El Noel té un piano.



F f fa – fe – fi – fo – fu
          fi   fa   fo  fe  fu
        FU  FI  FE  FA  FO

fil fila fantasma fulla Sofà
foto  fuet  filla feina sofà follet fanal fusta
La mama fa una foto. El papa seu al sofà.



D d da – de – di – do – du
       de   du  di   da   do
       DO  DI  DE  DA  DU

2
dau dit moneda dos dòmino

deu  diana  dau  dòmino  dia moneda  fada
La Diana té un dau.
La Sònia té una moneda.



B b ba – be – bi – bo – bu
        bo   bi   be   ba  bu 

BA  BI  BO  BE  BU

bolet botó bota bou Bata
  balena  bata  bé  bolet  botó  bou  bota
  El Biel té un bolet. La bota és lila.
  La Balena és al mar.



V v va – ve – vi – vo – vu
       ve   vu  va   vi   vo
       VI   VO   VU   VA   VE

vaca violí avió cavall núvol
  vi vo vu va ve violí  avió  vola  
  La vaca veu un bou. L’Avió vola alt. 
  L’Abril veu un núvol.
   



R r ra – re – ri – ro – ru
       ri   ro   ra  ru  re
       RU   RA   RE   RI   RO

rei roda ratolí rem Raim
Romaní reina riu Reis rotulador roda 
El Rei porta un fanalet.
El ratolí seu al sofà.



NOTA A LES FAMÍLIES: Full per repassar. Si veieu que no està segur en una lletra torneu a 
reforçar amb els fulls anteriors.

bolet botó balena bou Bata

nen piano dòmino bota Nina

dau dit moneda dos Niu

fil fada fantasma dofí Sofà

rei roda ratolí violí Avió



NOTA A LES FAMÍLIES: Aquest FULL serveix per començar a escriure paraules solets. O bé per comptar quantes
síl·labes tenen cada paraula i escriure el número.  A mesura que els nens van assimilant sons poden anar
escrivint paraules.  La podeu repetir tantes vegades com vulgueu! M’encantaria veure els resultats,  si us
animeu ho podeu portar fet a l’escola. Recordeu escriure el nom pel darrera.
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C c ca co cu QU qu que qui

casa coca cuc raqueta quiosc
coca cola  cua  carta  camió  coet  cosina  calor 
esquirol quiet Quim Miquel mosquit
La Carlota té un cuc. El Carles va al quiosc.



K
 ka  ke  ki  ko  ku
 ko  ki  ka  ke  ku

koala karate pàrking karaoke Iker
  El Koala està content. L’Iker juga al fútbol.
  El Marc fa karate. La Nora està al pàrking..



Z z za – ze – zi – zo – zu
        zi   ze   zo  za  zu
    ZA   ZO   ZU  ZE  ZI

0 11
Zoo zebra zero onze trapezi

 Zeta, zero, zoo, onze
 L’elefant està al zoo. La Zaida té onze zebres.



  Çç ça ço çu
ÇA ÇU ÇO

CE CI ce ci

   

llaç caçador cirera cereals   cel
 Llaç  balança  ciment  cel  forçut calçots
 El gos té una puça. La rateta té un llaç rosa.
 El caçador caça un conill. L’eriçó camina lent.  



G g ga go gu

GA GU GO
GU gu Gue gui

GUI GUE

gat gos guant foguera àguila
 ga – go – gu –gue – gui  La guineu vola alt.
 El gos es diu Lala. El gat de la iaia té set.



J j ja jo ju G g ge gi

Esponja joier jutge gelat gira-sol

ja – jo – ju – ja – jo – ju –      ge – gi – ge – gi –
La Jéssica veu una girafa. La Joana té un joier.
Júlia Jéssica Joan gegant girafa gelat gimnàs



NY ny nya – nye – nyi – nyo – nyu
nye   nyo   nyu  nya  nyi
NYA  NYO  NYU  NYE  NYI

pinya banyera aranya muntanya Catalunya
nya – nye – nyi – nyo – nyu –

  La pinya està a la taula. L’aranya menja pinya.
  La Maria agafa una canya. La Marina està a la banyera.



X x xa – xe – xi – xo – xu
       xi  xu   xa  xe   xo
       XO   XA   XU   XE   XI

xiulet xumet xinxeta xampú xocolata
  El xiulet del Xavi és al terra. La xocolata és 
bona.  El xumet de la Tània és rosa.



H h ha – he – hi – ho – hu
      ha   hi   hu   he   ho
      HO  HE  HI  HA  HU

hort hipopòtam helicòpter hàmster horari

El hàmster menja herba. L’hipopòtam té gana.
A l’hort de l’avi hi ha enciams. He anat a l’hospital.



NOTA A LES FAMÍLIES: Full per repassar. Si veieu que no està segur en una lletra torneu a repassar 
amb els fulls anteriors.

casa coca cuc raqueta quiosc

gat gos guant foguera àguila

xiulet xumet xinxeta xampú xocolata

llit llimona llana lleó lluna

vaca violí avió cavall núvol

hort hipopòtam helicòpter hàmster horari



NOTA A LES FAMÍLIES:     Recordeu que aquest full serveix per comptar síl·labes o escriure el nom de les 
paraules.



W w wa  we  wi  wo  wu
we  wu  wi  wa  wo

WO  WI  WE  WA  WU

waterpolo kiwi walkie-talkie

wa – we – wi – wo – wu
El Martí juga a waterpolo.
La Núria agafa dos kiwis.



   NOTA A LES FAMÍLIES: Full per repassar. 

esponja joier jutge gelat gira-sol

pinya banyera aranya muntanya Catalunya

zoo zebra zero onze trapezi

hort hipopòtam helicòpter hàmster horari

casa coca cuc raqueta quiosc

gat gos guant foguera àguila
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