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Els moshi viuen als polos de llimona.
 

Són uns éssers diminuts, microscòpics, mínims,
minúsculs!, que l’ull humà no pot detectar.

Els moshi es deleixen per l’estiu, gaudeixen banyant-se al mar,
corrent per la muntanya, jugant a futbol i, sobretot,

menjant tota mena de fruita, gelats, pastissos i xocolata.

Són tan petits que, encara que ho intentis,
no els pots veure rondant pels polos que et menges.

LES PÀGINES DE POLO DE LLIMONA ESTAN PLENES DE MOSHI.
ELS POTS TROBAR TOTS?

FIXA-T’HI BÉ! 
N’hi ha un que s’ha atipat de valent.
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EL MENSAJE DEL
BOSQUE 

LENGUA CASTELLANA  
Y LITERATURA

Poesía. Comprensión lectora. 
Expresión escrita.

__

INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES
Intrapersonal, lingüística  

i musical.

QUÈ HI HA AL FONS  
DEL MAR?

LLENGUA CATALANA  
I LITERATURA

Lectura. Escriptura creativa.
__

INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES
Lingüística i espaciovisual.

Aquest estiu refrescaràs...

QUANT PESA  
UNA PLOMA?

MATEMÀTIQUES
Massa (kg i g).

__

INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES
Espaciovisual i logicomatemàtica.

POTES ENLAIRE

LLENGUA CATALANA 
 I LITERATURA

Comprensió lectora. 
Articles.

MATEMÀTIQUES
Orientació espacial.

__

INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES
Lingüística, espaciovisual  

i logicomatemàtica.

GIGANTES Y  
DIMINUTOS

LENGUA CASTELLANA  
Y LITERATURA

Aumentativos y diminutivos. 
Expresión escrita.

__

INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES
Lingüística i espaciovisual.

EL MÓN DE  
MR. ROBOTIC

MATEMÀTIQUES
Cossos geomètrics i  

figures planes.
__

INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES
Logicomatemàtica i espaciovisual.

¡GROAR!
LENGUA CASTELLANA 

Y LITERATURA
Reglas básicas de ortografía:  

h, ji, gue, c/z.

MATEMÁTICAS
Tabla y pictograma.

CIENCIAS NATURALES
Animales salvajes.

__

INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES
Lingüística, espaciovisual,  

naturalista i logicomatemàtica.

SUPERJO

LLENGUA CATALANA  
I LITERATURA

Expressió escrita.
__

INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES
Intrapersonal i lingüística.

GARAGE SALE! 

MATEMÀTIQUES
Sumes. Monedes i  

bitllets d’euro.
__

INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES
Espaciovisual i logicomatemàtica.

LA CASA D’EN KRIP

MATEMÀTIQUES
Longitud (m i cm).

__

INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES
Logicomatemàtica i espaciovisual.

LES GOLFES  
SECRETES

LLENGUA CATALANA  
I LITERATURA

Expressió escrita.  
Substantius.

__

INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES
Intrapersonal, lingüística  

i espaciovisual.

LA MICROMÀQUINA 
FANTÀSTICA

LLENGUA CATALANA  
I LITERATURA

Noms, adjectius i verbs.
Expressió escrita.

__
INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES

Lingüística.

XUTA I GOL

LLENGUA CATALANA  
I LITERATURA

Expressió escrita.

CIÈNCIES NATURALS
Cos humà. 

Hàbits saludables.
__

INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES
Lingüística i naturalista.

BUSCANDO A TULI

LENGUA CASTELLANA  
Y LITERATURA

Reglas básicas de ortografía:  
h, k, gu/gü, c/z, c/qu, pl, bl, br.

__

INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES
Lingüística i espaciovisual.

PISCOLABIS  
A LA PLATJA

MATEMÀTIQUES
Comprensió i resolució  

de problemes. 

CIÈNCIES NATURALS
Aliments i hàbits saludables.

__
INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES

Logicomatemàtica i naturalista.
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ARBRES  
CENTENARIS

LLENGUA CATALANA  
I LITERATURA

Expressió escrita.
Comprensió lectora. 

CIÈNCIES NATURALS
Parts de l’arbre.

__

INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES
Lingüística i naturalista.

WELCOME TO  
MIRAGELAND

LENGUA CASTELLANA  
Y LITERATURA 

Comprensión lectora.

MATEMÁTICAS
Orientación espacial.

CIENCIAS SOCIALES
Medios de transporte.

__

INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES
Logicomatemàtica i espaciovisual.

SUPERBRÒCOLI 

LLENGUA CATALANA  
I LITERATURA

El còmic.
Onomatopeies.

Expressió escrita. 
__

INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES
Intrapersonal i lingüística.

EL MONSTRE  
DEL LLAC NESS

LLENGUA CATALANA  
I LITERATURA

Comprensió lectora. 
Expressió escrita.

Majúscules i minúscules.
Regles bàsiques d’ortografia:  

tr, dr, fr, gr, ge, ll, ny i m  
abans de p.

__

INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES
Lingüística.

LAS COSAS  
QUE TENGO

LENGUA CASTELLANA  
Y LITERATURA

Adjetivos.  
Sintagma nominal.  
Expresión escrita.

__

INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES
Intrapersonal, lingüística  

i espaciovisual.

UN VIATGE D’ANADA I 
TORNADA 

CIÈNCIES NATURALS
El cicle de l’aigua. Ecologisme.

__

INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES
Naturalista i lingüística.

VACACIONES  
BESTIALES

LENGUA CASTELLANA 
Y LITERATURA

Expresión escrita.
Descripción de lugares,  
situaciones y personas.

__

INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES
Intrapersonal i lingüística.

ARQUEOLOGIA  
FANTÀSTICA

LLENGUA CATALANA  
I LITERATURA

Comprensió lectora.
Expressió escrita.

MATEMÀTIQUES
Sèries geomètriques.

__

INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES
Logicomatemàtica i lingüística.

DE SIRENA EN SIRENA 

LLENGUA CATALANA  
I LITERATURA

MATEMÀTIQUES
CIÈNCIES NATURALS

__

INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES
Lingüística, logicomatemàtica,  
espaciovisual, cineticocorporal,

musical, naturalista, intrapersonal, 
interpersonal.

UN GEGANT AMAGAT

MATEMÀTIQUES
Nombres naturals i ordinals.

Longitud (m i cm).
Escriptura de nombres.

__

INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES
Logicomatemàtica.

 

L’OU DAURAT

MATEMÀTIQUES
Sumes i restes.

LLENGUA CATALANA  
I LITERATURA
Endevinalles.

__

INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES
Logicomatemàtica i lingüística.

NOTICIAS FRESCAS

LENGUA CASTELLANA  
Y LITERATURA

Comprensión lectora.  
Título, subtítulo  

y cuerpo de la noticia.  
Sustantivos individuales  

y colectivos.

MATEMÁTICAS
Sumas y restas.

Longitud (m y cm).
__

INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES
Lingüística i logicomatemàtica.

PERDUTS  
A LA GALÀXIA

LLENGUA CATALANA  
I LITERATURA

Lectura.
Síl·labes àtones i tòniques.

MATEMÀTIQUES
Sumes i restes.

CIÈNCIES NATURALS
El sistema solar, planetes  

i nebulosa.
__

INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES
Lingüística i logicomatemàtica.

BERENAR  
MATEMÀTIC

LLENGUA CATALANA  
I LITERATURA

Comprensió lectora. 

MATEMÀTIQUES
Capacitat (l) i massa (kg i g).

Sèries geomètriques.
Sumes i restes.

Cossos geomètrics  
i figures planes.

__

INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES
Lingüística i logicomatemàtica.

EL LLADRE DE 
QUEIXALS

LLENGUA CATALANA  
I LITERATURA

Comprensió lectora.
Personatges del conte.
Paraules compostes.
Signes d’interrogació  

i exclamació.
Paraules polisèmiques.

Regles bàsiques d’ortografia:  
c/qu, pl, tr, ny, br, h, g/j.

__

INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES
Lingüística.

EL RELLOTGE MÀGIC

LLENGUA CATALANA  
I LITERATURA

Comprensió lectora.
Introducció, nus i desenllaç.

Camp semàntic.

MATEMÀTIQUES
L’hora.

Ús del calendari.
__

INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES
Lingüística i logicomatemàtica.

OLIMPÍADES  
ANIMALS

MATEMÀTIQUES
Sèries numèriques.

CIÈNCIES NATURALS
Animals.

__

INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES
Logicomatemàtica i naturalista.

LA VIDA A IMÀGIA

MATEMÀTIQUES
Taules.

__

INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES
Espaciovisual i logicomatemàtica.
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Tria una paraula 
de cada, pitja el 
botó i escriu les 

microhistòries que, 
per art de màgia, 

t’han vingut al cap.

Aquesta màquina crea microcontes. És un invent  

superavançat que es posa en marxa amb la ment. Prova’l.

formiga
pèl

robot
dinosaure

moc
ovella

extraterrestre
príncep

elegant
viatger
gegant

diminuta
rondinaire

sàvia
suau

rialler

saltar
trencar
dormir
viatjar
volar
caure

somiar
transformar

castell
Àfrica

banyera
núvol
tren

Roma
estrelles

ratolí

S’han barrejat els noms comuns 
amb els propis. Sabries distingir-los?

marca’ls de colors diferents.
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Escriptura creativa •  Gramàtica

Sabries trobar els adjectius en 
els contes que has creat?

Encercla’ls.

Els adjectius  
són les paraules que ens  

ajuden a descriure  
les persones, animals, coses... 

Sempre acompanyen els 
noms.

Crec 
que m’he  
fet un  

embolic.
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De sirena en sirena res em frena. Avança per les caselles fins  
a arribar a la ciutat submergida. Compte amb el tauró!

Si se’t menja, hauràs de tornar a començar.

Dibuixa dues monedes  
de 20 cèntims, una  
moneda de 10 cèntims  
  i 3 monedes de  
     5 cèntims.  
        Quant tens  
             en total?

Explica en mig 
minut com et 
sents avui.

Tanca els ulls i 
anomena tres coses 
que puguis sentir.

Descriu una 
persona de la teva 
família.

Pensa en alguna 
cosa que t’agradaria 
fer i explica-ho.

              Digues en veu  
alta aquestes paraules picant de 
mans a cada síl·laba tònica:  
tauró, alga, estel,  
submarí.
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Càlcul i operacions • Ortografia

Separa les síl·labes 
de la paraula 
rinoceront.

Quantes peces de 
roba portes posades? 
Mostra el resultat  
amb els dits.

Compta fins a 10 
mentre saltes  
a peu coix.

Digues en 
  veu alta cinc 
    paraules amb rr.

Tapa’t la boca amb  
la mà esquerra i 
canta una cançó.

Retrocedeix  
tres caselles.

Digues una 
cosa que 
estigui lluny 
de tu i una 
altra que 
estigui a 
prop.

Anomena un 
animal que 
camini, un que 
voli i un que 
nedi i imita’ls.

Què pesa més, 
les teves sabates 
o una síndria?
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A Imàgia tot està sempre a l’inrevés. 
Les vaques viuen a les teulades,  

els estels fan volar les persones...  
La Dra. Origami té una tasca:  

fer un registre de totes les coses  
que passen a Imàgia per fer un gran 

llibre de la ciutat.
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Càlcul i operacions • Percepció visual

Marca amb una ratlla i un nombre les vegades que apareixen  
i ajuda la Dra. Origami a completar la taula.

Ratlles Nombre
Vaques a les teulades | | | 3

Fonts de xocolata

Sirenes voladores

Peixos voladors

Ovelles a les teulades

Persones patinant

Persones volant

Quants animals hi ha?  ____

Quantes persones hi ha?  ____

I si comences  
per les postres?
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En aquest museu hi ha un sistema de 
seguretat molt sofisticat perquè conté  

un objecte de gran valor: l’ou daurat.

Per robar l’ou daurat, un lladre hauria 
d’introduir tots els codis que desactiven 

l’entramat de làsers. Un sol error  
alertaria la policia.

T’atreveixes a desactivar 
el sistema?

Resol correctament  
les operacions.
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Càlcul i operacions • Lectura

És una capseta blanca que  
s’obre però no es tanca.  

Què és?

Endevinalla final

Només  
ho va poder 

obrir un 
faraó fa més 
de dos mil 

anys.

S’obre 
desxifrant 

l’endevinalla.



Polo de llimona treballa a partir de la teoria de les 

intel·ligències múltiples 
perquè entén que cada nena i cada nen  

és una combinació única que aprèn de manera diferent.
 

Treballar des de les intel·ligències múltiples ofereix als alumnes  
un món d’oportunitats per aprendre mentre es diverteixen.
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