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xAmb més de 40 textures i 120 paraules, aquest imaginari 

acompanyarà els nens i nenes en el seu camí cap al llenguatge. 
Colors, formes, nombres i contraris, quatre nocions fonamentals 
que podran adquirir més fàcilment amb aquesta proposta 
pedagògica lúdica i interactiva.
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QUIN ÉS EL MEU COLOR?

Tomate rougeel tomàquet 

el cor

els pèsols la gorra

marrómarró

vermellvermellla carabassa 

la llimona 

el raïm el tronc 

el ratolíel ratolí

verdverd

marrómarró

blaublau

grisgris

grocgroc

taronjataronja

lilalila

blaublau

rosarosa

blaublau

Paper 
brown

CUT  
grey fur

Paper  
red

Paper  
purple

Paper  
blue

Paper  
pink

green paper
27x11mm 

yellow paper
27x11mm

Paper  
grey

Paper  
orange



els flocs de neuels flocs de neu

el pandael panda

la vacala vaca la pantera negrala pantera negra

negrenegre

blancblanc

l’arc de Sant Martíl’arc de Sant Martí

el xilòfonel xilòfon
els cubsels cubs

NEGRE I BLANC DE TOTS COLORS

l’eruga multicolorl’eruga multicolor

DDEE TOTSTOTS COLORSCOLORS

CUT White  
plastic mat

CUT Black 
plastic mat

CUT  
color 

material



ELS COLORS DE LA FIRAELS COLORS DE LA FIRA

el cotó fluix el cotó fluix 
de sucrede sucrel’auto de xoc daurat l’auto de xoc daurat 

l’auto de xoc l’auto de xoc 
platejat platejat 

la pesca la pesca 
d’aneguetsd’aneguets

els cavalletsels cavallets

 els dolços els dolços

els globusels globus
  les joguines   les joguines gelatsgelats

SILVER FOIL 
EXA74

GOLD FOIL 
EXA158

CUT  
Barba-papa




