
Llistat   dels   quaderns   de   reeducació   les   diferents   àrees   -Nivell   afiançament   
  

  
  

  

 

3.1A.   Alteraciones   de   lecto-escritura   (1ª   parte)   
Quadern  que  inclou  6  unitats  didàctiques  per  a  l’estudi  de  les             
dificultats   fonètiques   i   les   diferents   parts   de   l’oració   gramatical.    
  

Autor:    Narciso   García   Nieto     
Editorial:    ICCE   
Col·lecció:    RED   
ISBN:    978-84-7278-158-0   

  

 
  

3.1B.   Alteraciones   de   lecto-escritura   (2ª   parte)   
Quadern  que  inclou  5  unitats  didàctiques  per  a  la  formació  de             
paraules   procurant   una   necessària   fluïdesa   verbal.   

  
Autor:    Narciso   García   Nieto     
Editorial:    ICCE   
Col·lecció:    RED   
ISBN:    978-84-7278-159-7   

  

 

3.2   Renovado.   Razonamiento   lógico   básico   
Quadern  amb  exercicis  per  ordenar  historietes,  sèries  lògiques          
lineals,  relacions  lògiques,  diferenciar,  agrupar  i  classificar,         
ordenar   conceptes   i   relacions   analògiques.   

  
Autor:    Carlos   Yuste   Hernanz   
Editorial:    ICCE   
Col·lecció:    RED   
ISBN:    978-84-7278-580-9   

  

  

 

3.3.   Orientación   espacial   
Quadern  per  completar  trencaclosques,  núvols  de  punts,         
reconèixer  volums,  buscar  parelles  que  encaixin,  laberints,         
retallar  i  compondre  figures,  punts  cardinals,  reconèixer         
siluetes,   etc.   
  

Autor:    Carlos   Yuste   Hernanz   
Editorial:    ICCE   
Col·lecció    RED   
ISBN:    978-84-7278-154-2   

  



  

  

 

3.4.   Atención   selectiva.   Percepción   y   memoria   visual   
Quadern  amb  exercicis  dins-fora,  figures  ocultes,  comparar         
conjunts  de  figures,  3,  vuit  o  dotze  diferències,  copiar  sense            
quadrícula,   etc.   
  

Autor:    Carlos   Yuste   Hernanz   
Editorial:    ICCE   
Col·lecció:    RED   
ISBN:    978-84-7278-153-5   

  

  

 

3.5.   Comprensión   verbal   
Quadern  per  a  recerca  de  sinònims  i  antònims,  endevinalles,           
jugar  amb  mots  encreuats,  canviar  temps  de  verbs,  completar           
frases,   etc.   
  

Autor:     Carlos   Yuste   Hernanz   
Editorial:    ICCE   
Col·lecció    RED   
ISBN:    978-84-7278-226-6   

  

  

 

3.6.   Cálculo   y   resolución   de   problemas   
Quadern  amb  estratègies  per  a  la  suma;  diferents  tipus  de            
problemes:  canvi,  raonament,  igualació,  reducció,  tempteig        
sistemàtic   i   taules   de   doble   entrada.   

  
Autor:    Carlos   Yuste   Hernanz   
Editorial:    ICCE   
Col·lecció    RED   
ISBN:    978-84-7278-227-3   

  

  

 

3 .7.   Escritura.   Ortografía   
Quadern  amb  4  parts  diferents:  exercicis  de  coordinació          
viso-manual  per  aconseguir  domini  de  la  rega,  moviments          
bàsics  per  a  l'escriptura,  adreça  d'el  traç  de  cada  lletra  i             
utilització   del   vocabulari   de   nivell   bàsic.   
  

Autor:    Carlos   Yuste   Hernanz   
Editorial:    ICCE   
Col·lecció:    RED   
ISBN:    978-84-7278-228-0   
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