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Cric-Crac és el nou projecte d’Editorial Cruïlla per treballar les matemàtiques i la llengua a
Educació Infantil a partir de la descoberta i l’aprenentatge actiu. Amb el projecte Cric-Crac,
l’infant aprèn a través de:
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El joc
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Llengua

CRIC-CRAC LLENGUA
El projecte Cric-Crac de Llengua proposa un treball actiu i manipulatiu que motiva l’interès
de l’infant per la llengua a partir del reconeixement de la utilitat que té.
Els continguts s’organitzen en blocs de parlar i escoltar i de llegir i escriure. La seqüència de
treball respecta les fases de la lectoescriptura i els diferents nivells dels infants.

Motivació a través de la sorpresa
La sorpresa. El projecte crea experiències
signiﬁcatives a partir de la sorpresa de l’infant.

Amb el treball de les dinàmiques
prèvies

Els personatges. Cada curs es basa en un
personatge que és qui proposa les activitats als
infants afavorint l’interès dels alumnes gràcies al
vincle anímic que hi estableixen.

Amb dinàmiques proposades a
la guia, el material d’aula i els
recursos digitals

Contacte amb la cultura escrita
Es proposen pràctiques i situacions per
generar un ambient lector i comunicatiu
a l’aula.
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Amb els contes dels personatges
i el llibre de lectures l’Alegria de
llegir, per a l’infant i per a l’aula

Avaluació i reﬂexió sobre l’aprenentatge

Amb rúbriques d’avaluació a la
guia del mestre i un quadern
d’autoavaluació per a l’alumne

Per mitjà de l’observació i l’escolta.
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Inclou la
llicència per
a l’entorn
virtual

Materials de l’alumne

Quaderns trimestrals
Tres quaderns de ﬁtxes per a cada curs (excepte el de 3 anys, que
inclou dos trimestres).
En els quaderns s’hi proposen activitats prèvies en què cal jugar,
manipular, parlar... en gran grup o en racons, amb els materials
manipulatius, els recursos digitals i les propostes de la guia. La ﬁtxa
està pensada per concretar l’aprenentatge individualment.
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Llibre L’alegria de llegir
Llibre de lectures per a 4 i 5 anys amb diferents models
de text i dites de la tradició oral. El mateix llibre, en
format gran per a l’aula, facilita la lectura col·lectiva
dels textos a classe.

5

Quadern d’autoavaluació
Quadern d’activitats per a 4 i 5 anys perquè l’infant s’autoavaluï
i prengui consciència del seu procés d’aprenentatge. Es proposa
d’utilitzar el quadern a l’inici i al ﬁnal del trimestre, durant una dinàmica
de racons, i en conversa amb el docent per tal que pugui guiar l’alumne
en la reﬂexió.
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Guia del mestre
Guia didàctica amb l’enfocament pedagògic, la
descripció del projecte i dels diferents elements i les
orientacions didàctiques per treballar-hi. Inclou la
llicència per a l’entorn virtual.

Recursos digitals
Programacions, taules d’avaluació, suggeriments per
a les sessions, activitats provocades pel personatge i
continguts digitals i interactius.
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Treball manipulatiu en grup i individual
El projecte Cric-Crac crea situacions i experiències
per tal de fer signifactiu l’aprenentatge per als
infants. El treball manipulatiu hi té un paper
destacat a l’hora de dur a terme una experiència
en tots els nivells: en grup, per racons i individual.
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Materials del mestre i per a l’aula

Llibre amb els contes dels personatges
Llibre de gran format amb els contes dels personatges
per llegir-los junts a l’aula.
El conte inicia el treball de cada trimestre, durant el qual
se’n van treballant diferents aspectes. També es
proporciona en format digital per projectar.

Llibre L’alegria de llegir
Llibre de gran format amb les lectures del llibre L’alegria
de llegir per llegir-lo junts a l’aula. També es proporciona
en format digital per projectar-lo a classe.
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Personatges per penjar
Personatges imantats per penjar a l’aula. Es proposa
dedicar un racó de l’aula al personatge, des d’on es
poden generar les diverses dinàmiques.

El Piula, la Nora i el Morris
En cada curs un personatge de la cultura popular
protagonitza els contes i proposa als nens i nenes
les activitats que han d’anar fent. En Piula (3 anys)
és un drac entremaliat, la Nora (4 anys) és una
fada que dringa mentre vola i en Morris (5 anys) és
un pardal que viu moltes aventures.
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CRIC-CRAC MATEMÀTIQUES
Amb el projecte Cric-Crac de matemàtiques, els nens i nenes aprendran, d’una
manera vivencial, conceptes matemàtics bàsics relacionats amb els blocs de
continguts següents: Geometria i propietats dels objectes, Mesura i relacions
espaciotemporals, Lògica i resolució de problemes, Nombres i operacions.
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Fases del procés d’aprenentatge
Vivencial. Partim de la sorpresa i la curiositat amb
propostes que ens permeten aprendre de manera
vivencial i manipulativa.

Bon dia i dinàmiques prèvies
Material manipulatiu
Recursos digitals

Verbal. Una vegada interioritzat el concepte
descobert, arriba el moment de posar-li nom.

Suggerències per verbalitzar els aprenentatges

Gràﬁca i simbòlica. Ja puc interpretar el que
he après matemàticament.

Activitats de la ﬁtxa i reptes

Metacognició
Estratègies proposades a la guia
Panell gràﬁc per a l’aula
Treball amb passarel·les

Perquè l’alumne sigui conscient del que aprèn i
com ho aprèn.
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Avaluació
Rúbriques d’avaluació

Per mitjà de l’observació i l’escolta.
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Materials de l’alumne

Quaderns trimestrals
Tres quaderns de ﬁtxes per a cada curs. Els continguts
es treballen en dinàmiques prèvies en el bon dia i als
racons, amb els materials manipulatius, els recursos
digitals i les propostes de la guia. La ﬁtxa està pensada
per concretar l’aprenentatge.
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Els grills
Els grills són els simpàtics
personatges que
acompanyen l’infant en els
seus aprenentatges des
dels materials. El material
manipulatiu del projecte es
presenta a dins de la caseta
dels grills, reforçant així el vincle
dels nens i nenes amb aquests
petits personatges.
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Materials del mestre i per a l’aula

Guia del mestre
Guia didàctica amb l’enfocament pedagògic, la descripció
del projecte i dels diferents elements i les orientacions didàctiques per treballar-hi. Inclou la llicència per a l’entorn virtual.

Recursos digitals
Recursos per preparar les classes amb explicacions sobre
com desdenvolupar a l’aula els continguts i propostes
per treballar en gran grup, en petit grup i de manera
individual.
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S’inclou un treball especíﬁc de metacognició a ﬁ que els
alumnes siguin conscients de com aprenen i d’allò que
aprenen.

Avaluació
Rúbriques per aprendre a partir de:
L’observació de com l’infant s’enfronta a les
dinàmiques proposades i les resol.
L’escolta de la verbalització que fa l’infant dels
descobriments que va fent.
La concreció del contingut, a partir de la realització
de la ﬁtxa.
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La caseta dels grills
Caixa de materials manipulatius per donar lloc
a l’establiment de relacions que propiciïn que
l’alumne comprengui i aprengui els continguts
a treballar.
Contingut:
ķ )+0)8)7
ķ 03'70Ü+-'7
ķ %0%2¯%291¹6-'%-*361)7()07231&6)7ė
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Treball manipulatiu en grup i individual
El projecte Cric-Crac genera situacions
i experiències per tal de fer signifactiu
l’aprenentatge per als infants. El treball
manipulatiu hi té un paper destacat alhora de
dur a terme una experiència en tots els nivells:
en grup, per racons i individual.
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CRIC-CRAC DIGITAL
ENTORN VIRUTAL D’APRENENTATGE
El projecte Cric-Crac de Llengua o de Matemàtiques et permet treballar tots els continguts del projecte en
format digital i personalitzar-los amb els teus propis recursos integrant-los, així, de forma senzilla, a la dinàmica
de l’aula a través de la pissarra digital, l’ordinador o la tauleta.
Amb el projecte pots accedir a un entorn virtual d’aprenentatge, on trobaràs:

Aplicacions interactives
per treballar la llengua i les
matemàtiques.
La versió
digital de les
ﬁtxes dels
quaderns i
dels contes,
amb enllaços
als continguts
digitals.

Tots els recursos per
al professor integrats
i ordenats per tal de
poder utilitzar-los
fàcilment.

12

Una completa col·lecció de recursos en
format digital que et permetran treballar
de manera més motivadora i eﬁcient.
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ENTORN VIRTUAL PER A L’AULA I PER A LES FAMÍLIES
Tots els continguts digitals del projecte Cric-Crac es troben en un entorn virtual que facilita la
relació amb les famílies dels alumnes.

A través del diari de
classe, el professor
pot compartir amb
els pares tot tipus
de continguts,
com ara imatges,
presentacions,
enllaços... continguts
didàctics per fer a
casa o qualsevol
proposta que el
docent decideixi
compartir.

Per preparar l’entorn només
cal crear un grup i demanar a
les famílies que hi afegeixin els
alumnes.
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Accés

Adreça per al mestre:

1

cruillaconnecta.cat
Adreça per l’alumne:

cric-crac.cruilladigital.cat

2

Registreu-vos i introduiu
la llicència.
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Com que només ca
l registrar-s’hi un cop
,
us recomanem que
anoteu l’identificad
or
i la contrasenya qu
e heu introduït.

LECTURES
Més lectures a
www.cruilla.cat

FORMA FUTURS LECTORS
Proporciona als nens i nenes contes i textos diferents que poden
observar, tocar, explicar en veu alta o compartir entre ells, sigui quin
sigui el seu nivell.
Lectures relacionades amb continguts de llengua
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Lectures relacionades amb continguts de matemàtiques

La Lulú va a l’escola
Camilla Reid | Ailie Busby
El primer dia d’escola d’una
nena molt valenta.

En forma
Ingrid Chabbert | Marjorie Béal
Llibre per resseguir contorns de
ﬁgures amb els dits.

978-84-661-3188-9

978-84-661-4147-5

La volta al món dels tres porquets
Núria Font | Inmaculada Itxart
Llibre per treballar l’atenció i la
concentració amb una història que
protagonitzen els tres porquets.

Juga amb els contraris
Montse Tobella
Llibre amb un titella per retallar
i muntar i aprendre la noció de
contraris.

978-84-661-3872-7

978-84-661-3364-7

Quin munt de coses!
Yayo Kawamura

Els nombres
Anne-Sophie Baumann |
Clémentine Collinet
Llibre per aprendre els nombres.

Una vistosa enciclopèdia visual
perquè els petits identiﬁquin tot el
que poden descobrir dins la seva
experiència diària.
978-84-661-3961-8

978-84-661-2098-2

Encara
et queda molt
per descobrir
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Demana una mostra
al teu comercial
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