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Un segell editorial del:

Per a fer amb l’ordinador personal o a classe  
amb la pissarra digital i potenciar el treball  
col·lectiu o individual.

Aquestes activitats estan relacionades amb les estratègies 
ortogràfiques que es treballen en els quaderns.

Totes 
aquestes 
activitats  
les trobareu  
al CD de  
la guia 
didàctica 
i a la web

Amb el 
solucionari 

encartat

O R T O G R U P

• Discriminació auditiva
• Discriminació visual
• Grafisme
• Agilitat i memòria visual
• Inducció de les regles o la normativa
• Aplicació i exercitació de la norma

Depenent del quadern i nivell en les 
sessions, es treballen aquestes habilitats:

Col·lecció de 6 quaderns pensats per a 
treballar diferents habilitats i estratègies 
amb l’objectiu de millorar un dels aspectes 
de la competència escrita: la correcció 
ortogràfica.

S’organitzen en blocs que plantegen 
diferents sessions de treball i una sessió 
d’avaluació.

Quaderns 
d’ortografia 

catalana
Materials per a millorar la correcció  

en la competència escrita

Amb les 
activitats 

interactives
 ORTOCLIC

CICLE INICIAL
ORTOGRUP TARONJA
Adquisició de la consciència fonològica

ORTOGRUP BLAU
Ortografia natural
  

GUIA DIDÀCTICA
Recursos per als mestres
  

CICLE MITJÀ
ORTOGRUP GROC
Nivell bàsic

ORTOGRUP VERD
Nivell de progressió
  

CICLE SUPERIOR
ORTOGRUP VERMELL
Nivell intermedi

ORTOGRUP LILA
Nivell avançat
  



Cada bloc té una estructura en sessions que comença 
amb una motivació, un acudit.

Les activitats condueixen l’alumne a la inducció de la 
norma que es vol treballar.

S’aplica la norma i se sistematitza.

Es treballa l’agilitat i la memòria visual.

Cada bloc es tanca amb una recapitulació, un dictat 
i una avaluació dels continguts treballats.

GUIA DIDÀCTICAORTOGRUP GROC, 
VERD, VERMELL I LILA

També per  
als més petits 
de primària!

L’ORTOGRUP TARONJA se centra en l’adquisició de la 
consciència fonològica prèvia a qualsevol estratègia 
d’escriptura. Es refermen la discriminació dels sons, 
l’associació de sons i grafies, el coneixement de les 
lletres en català i la correcta escriptura, tant en lletra 
de pal com en lletra lligada.

L’ORTOGRUP BLAU treballa aspectes ortogràfics 
respectant l’ortografia natural: separació de paraules, 
majúscules i minúscules, punts finals de frase, 
síl·labes, dígrafs, combinacions de consonants...

Orientacions sobre 
les activitats per al 
mestre o la mestra

Contingut que es 
treballa en la pàgina

Icona del tipus 
d’activitat

Norma ortogràfica

ORTOGRAFIA 
A CICLE INICIAL? La guia didàctica dels ORTOGRUP ofereix una 

explicació del projecte i una descripció de tots els 
materials de treball.

També hi ha pautes per a l’avaluació de l’alumne, 
exemples de proves i altres recursos complementaris.

Un CD acompanya la guia amb els arxius en PDF,  
les locucions dels dictats, solucionaris i les 
activitats interactives ORTOCLIC.

Espai per a 
escriure el dictat.

Bloc i sessió

Tipus d’activitat 
(discriminació auditiva, 
visual, grafisme...)


