Què oferim:
Producte quilòmetre 0: tota la producció es
realitza en empreses valencianes.
Ens encarreguem de maquetar i corregir tota
la personalització.
Puntualitat: garantim que rebreu les
agendes en la data acordada.
Descompte del 2% si efectueu la comanda
abans del 30 de juny.
El càrrec de la factura es fa efectiu, mitjançant
domiciliació bancària, 30 dies després d’haver
servit la comanda.
Possibilitat d’ampliació en qualsevol
moment de l’any.
Compromesos amb el medi ambient i amb la
integració laboral des del nostre Centre Especial
d’Ocupació Mésmans Manipulats de persones amb
diversitat funcional.

Agenda Escolar de Primària

Temàtica de l’agenda: aire lliure i socialització
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dades personals
La foto de classe
L’equip educatiu
Horari de classes de setembre i juny
Horari d’octubre a maig
Planificació de temps lliure
Calendari gràfic 2021-2022
Calendari mensual 2021-2022
Dietari setmana vista
Assemblea de classe
Juliol i agost
Espai per a tu
Recomanacions per a l’estiu

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Llibres per a llegir
He après a
Seguiment d’aprenentatge
Justificacions
Comunicacions i entrevistes
Autoritzacions d’eixida
Els meus amics i amigues
Mapa comarcal
Abecedari i taules de multiplicar
Soc una agenda responsable
Índex

CARACTERÍSTIQUES: Format A5 (21 x 15 cm) - 144 pàg. - Cobertes de cartolina gràfica impreses en quadricromia
amb troquel - Protecció de plaquenè biodegradable - Interior a dues tintes - Regle marcapàgines - Espiral
contínua metàl·lica - Butxaca portadocuments - Paper de 90 g certificat lliure de clor.

preu: 2,95 (+21% IVA) amb logotip i 8 pàg. personalitzables

Agenda Secundària

Temàtica de l’agenda: amistat i contacte humà
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dades personals
Horari de classes
Planificació d’estudi i oci
Calendari 2021-2022
Calendari gràfic
Horari d’atenció a les famílies
Seguiment de controls ampliat
Seguiment de lectures
Dietari setmana vista de setembre a juliol  
amb calendari cívic
• Calendari lunar
• Fitxes d’activitats escolars
• Seguiment del treball personal

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comunicacions
Justificacions
Entrevistes
Taula periòdica dels elements
Directori d’ONG
Mapes
Directori d’universitats
Telèfons i adreces d’interès
Notes
Poemes

CARACTERÍSTIQUES: Format A5 (21 x 15 cm) - 144 pàg. - Cobertes de cartolina gràfica impreses en quadricromia
amb troquel - Protecció de plaquenè biodegradable - Interior a dues tintes - Regle marcapàgines - Espiral
contínua metàl·lica - Butxaca portadocuments - Paper de 90 g certificat lliure de clor.

preu: 2,95 (+21% IVA) amb logotip i 8 pàg. personalitzables

Agenda dia a dia

Temàtica de l’agenda: l’espai
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Més espai per anotar
Dimensions reduïdes (16 x 12 cm)
320 pàgines
Dietari dia a dia amb calendari lunar
Dades personals
Horari de classes
Calendari 2021-2022
Calendari gràfic
Resultats d’exàmens
Telefonari
Webs i telèfons d’interès
Directori d’universitats
Relació d’il·lustracions

• Notes
• Mapes

CARACTERÍSTIQUES: Format reduït (16 x 12 cm) - 320 pàg. - Cobertes de cartolina gràfica impreses
en quadricromia amb troquel - Protecció de plaquenè biodegradable - Interior a dues tintes - Regle
marcapàgines - Espiral contínua metàl·lica - Butxaca portadocuments - Paper de 90 g certificat lliure de clor.

preu: 3,35 (+21% IVA) amb logotip i 8 pàg. personalitzables

Agenda amb mirada lila

Temàtica de l’agenda: dones importants

Aquest model d’agenda l’hem elaborat amb la intenció de centrar la mirada en esdeveniments, dates, celebracions i fites protagonitzats per dones.
El cos de l’agenda i els seus apartats són pràctics i útils com sempre, però, a més, l’agenda inclou una frase
setmanal pronunciada per alguna feminista històrica i un apartat final de notes biogràfiques de les 48 dones
rellevants incloses en aquesta Agenda amb mirada lila curs 2021-2022.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dades personals
Horari de classes
Planificació d’estudi i oci
Calendari 2021-2022
Calendari gràfic
Horari d’atenció a les famílies
Seguiment de controls ampliat
Seguiment de lectures
Dietari setmana vista de setembre a juliol  
amb dates assenyalades

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Notes biogràfiques de les dones
Seguiment del treball personal
Comunicacions
Justificacions
Entrevistes
Taula periòdica dels elements
Calendari cívic
Recursos web
Mapes

CARACTERÍSTIQUES: Format A5 (21 x 15 cm) - 144 pàg. - Cobertes de cartolina gràfica impreses en
quadricromia - Protecció de plaquenè biodegradable - Interior a dues tintes - Regle marcapàgines Espiral contínua metàl·lica - Paper de 90 g certificat lliure de clor.

preu: 2,95 (+21% IVA) amb logotip i 8 pàg. personalitzables

Agenda La Prime

Té el propòsit d’afavorir la construcció dels coneixements lingüístics de
l’alumnat, tant d’Educació Infantil com de primer cicle de Primària.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dades personals
La meua família
La meua escola
Els meus companys i companyes
Altres amics i familiars
Horaris
Objectius del curs
Seguiment d’objectius
Recomanacions per a les vacances
Dietari

•
•
•
•
•

Comunicacions casa-escola
Entrevistes
Autoritzacions d’eixides
Retards i absències
Notes i dibuixos

CARACTERÍSTIQUES: Format A5 (21 x 15 cm) - 144 pàg. - Cobertes de cartolina gràfica impreses en quadricromia
amb troquel - Protecció de plaquenè biodegradable - Interior a dues tintes - Regle marcapàgines - Espiral
contínua metàl·lica - Butxaca portadocuments - Paper de 90 g certificat lliure de clor.

preu: 3,25 (+21% IVA) amb logotip i 8 pàg. personalitzables

La meua primera agenda
preu:

2,95 (+21% IVA)
amb logotip i 8 pàg.
personalitzables

Aquesta primera agenda ofereix tot un ventall de possibilitats per practicar la
lectoescriptura: el nom propi, la llista de la classe, els números de telèfon, treballar el
calendari, l’escola, dades de la família i dels amics i amigues, a més de seccions de
comunicació escola-casa. Interior a una tinta.
CARACTERÍSTIQUES: Format A5 (21 x 15 cm) - 136 pàg. - Cobertes de cartolina gràfica impreses en
quadricromia - Protecció de plaquenè biodegradable - Interior a una tinta - Regle marcapàgines - Espiral
contínua metàl·lica - Butxaca portadocuments - Paper de 90 g certificat lliure de clor.

Llibreta de comunicats
preu:

3,25 (+21% IVA)
amb logotip i 8 pàg.
personalitzables

Per afavorir la comunicació entre casa i l’escola.
Seccions: dades personals, la meua família, els meus mestres, horari de classe, activitats
mensuals, comunicacions casa-escola, autoritzacions d’eixides, telèfons d’interès.
CARACTERÍSTIQUES: Format A5 (21 x 15 cm) - 128 pàg. - Cobertes de cartolina gràfica impreses en
quadricromia - Protecció de plaquenè biodegradable - Interior a dues tintes - Regle marcapàgines Espiral contínua metàl·lica - Butxaca portadocuments - Paper de 90 g certificat lliure de clor.

Quadern de lectures
preu:

3,31 (+21% IVA)
amb logotip i 2 pàg.
personalitzables

Per portar un seguiment dels llibres de lectura i llegir d’una manera activa i memorable.
Té 35 fitxes amb dades que cal recordar, espai per a anotar llibres que vull llegir, o registre
de llibres prestats.
CARACTERÍSTIQUES: Format reduït (16 x 12 cm) - 160 pàg. - Cobertes de cartolina gràfica impreses a quadricromia
amb troquel - Protecció de plaquenè biodegradable - Interior a dues tintes  - Espiral contínua - Paper de 90 g
certificat lliure de clor.

Agenda de 0 a 3 anys
preu:

3,65 (+21% IVA)
amb logotip i 8 pàg.
personalitzables

Dimensions reduïdes (16 x 12 cm). Seccions: dades personals, dades de l’escola,  organització,  persones autoritzades, informació d’interès de l’alumne, foto de la classe, normes de
l’escola, la família informa / l’escola informa, he aconseguit (avenços personals i escolars),
autoritzacions, entrevistes.
CARACTERÍSTIQUES: Format reduït (16 x 12 cm) - 320 pàg. - Cobertes de cartolina gràfica impreses en
quadricromia amb troquel - Protecció de plaquenè biodegradable - Interior a dues tintes - Regle marcapàgines Espiral contínua metàl·lica - Butxaca portadocuments - Paper de 90 g certificat lliure de clor.

Quadern del professorat
144 pàgines en A4
Enquadernació en espiral
Portada personalitzada a color
Personalització de primeres pàgines
AVALUACIÓ
Tutor/a:

Grup:

Nom i Cognoms
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Anotacions:

Seccions:
- Dades personals i horari
- Planificació mensual
- Graelles d’avaluació
- Agenda 2021-2022
- Graelles de Tutoria
- Fitxes alumnat
- Reunions
- Calendari de reunions

preu: 4,40 (+21% IVA) amb logotip i 4 pàg. personalitzables

Materials de papereria
personalitzables
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Llibretes, blocs de notes
Lones publicitàries
Calendaris de butxaca
Calendaris de paret
Calendaris imantats
Calendaris de sobretaula
Sobres i fulls corporatius
Carpetes portadocuments
Cartells, tríptics, flyers

I molt més. No dubtes a preguntar-nos!

las niñas son iguales… Noooo!

as, redondas, azules, valienobles, imaginativas, sinceras,

y valiente que quiere cambiar el munita a reflexionar sobre otros modelos,
ibres de sexismo apostando así por la

l espacio público porque siente que
a su aire, se sube a los árboles, lee lie cambiaron el mundo y tiene agencia
no a seguir. ¡SuperLola es la superhe-

“No penseu que tots els xiquets són iguals. No! No!
i No!

GEMA OTERO GUTIÉRREZ

GEMA OTERO GUTIÉRREZ

Llibres de lectura
coeducació:
Hi ha xiquets màgics, ballarins, afectuosos, parladors,
baixets, riallers, voladors, atents, bons, amables...”
Lalo, el príncep rosa és un conte coeducatiu que narra la història
d’un xiquet que, per sobre de totes les coses, vol ser ell mateix per
a sentir, jugar i divertir-se al marge de normes i estereotips sexistes.
Aquest conte aposta per la diversitat com un tresor que facilita la
lliure expressió de sabers, capacitats, destreses, valors, emocions i
sentiments.
Lalo és un xiquet tranquil, afectuós, divertit, cantaire i molt xarrador.
El seu somni és convertir-se en príncep rosa. Per a ell, els prínceps
blaus
avorrits
perquè van tot el dia emprovant-se sabates i menGEMA són
OTERO
GUTIÉRREZ
IL·LUSTRAT
PER: JUAN A. MUÑOZ
jant
anissos.
I recorda: no hi ha colors ni de xiquetes ni de xiquets!

GEMA OTERO GUTIÉRREZ
IL·LUSTRAT PER: JUAN A. MUÑOZ

novetats:

Per a totes les etapes educatives.
Consulta el nostre catàleg complet a www.edicions96.com

Polígon Industrial La Closa
C/ dels Fusters, s/n
46670 la Pobla Llarga
Tel.: 96 246 11 04 - 692 221 004 Fax: 96 246 14 90
www.edicions96.com - edicions96@edicions96.com
Edicions 96 dona suport a la integració
de persones amb diversitat funcional
i enquaderna tots els materials
al CEO Mésmans Manipulats.

Edicions 96 col·labora amb
Escola Valenciana - Federació
d’Associacions per la Llengua.

