
  

Encercla la 

CANÇÓ DE TARDOR

a

 Lletra   a               Quantes? 

NOM: ___________________   DATA: __________

        www.paisdexauxa.com/recursos/     Autora: Montse Güell Pujol      Autor pictogrames: Sergio Palao   Procedència: https://arasaac.org/  Llicència: CC (BY-NC-SA)

             

bolet pinya aglà

magrana nou castanya

raïm castanya pinya

pinya bolet nou

magrana raïm        nou

aglà nou bolet

http://www.paisdexauxa.com/pictogrames/


  

Encercla la 

CANÇÓ DE TARDOR

e

 Lletra   e               Quantes? 

NOM: ___________________   DATA: __________

        www.paisdexauxa.com/recursos/     Autora: Montse Güell Pujol      Autor pictogrames: Sergio Palao   Procedència: https://arasaac.org/  Llicència: CC (BY-NC-SA)

             

bolet pinya aglà

magrana nou castanya

raïm castanya pinya

pinya bolet nou

magrana raïm        nou

aglà nou bolet

http://www.paisdexauxa.com/pictogrames/


  

Encercla la 

CANÇÓ DE TARDOR

i

 Lletra   i               Quantes? 

NOM: ___________________   DATA: __________

        www.paisdexauxa.com/recursos/     Autora: Montse Güell Pujol      Autor pictogrames: Sergio Palao   Procedència: https://arasaac.org/  Llicència: CC (BY-NC-SA)

             

bolet pinya aglà

magrana nou castanya

raïm castanya pinya

pinya bolet nou

magrana raïm        nou

aglà nou bolet

http://www.paisdexauxa.com/pictogrames/


  

Encercla la 

CANÇÓ DE TARDOR

o

 Lletra   o              Quantes? 

NOM: ___________________   DATA: __________

        www.paisdexauxa.com/recursos/     Autora: Montse Güell Pujol      Autor pictogrames: Sergio Palao   Procedència: https://arasaac.org/  Llicència: CC (BY-NC-SA)

             

bolet pinya aglà

magrana nou castanya

raïm castanya pinya

pinya bolet nou

magrana raïm        nou

aglà nou bolet

http://www.paisdexauxa.com/pictogrames/


  

Encercla la 

CANÇÓ DE TARDOR

u

 Lletra   u             Quantes? 

NOM: ___________________   DATA: __________

        www.paisdexauxa.com/recursos/     Autora: Montse Güell Pujol      Autor pictogrames: Sergio Palao   Procedència: https://arasaac.org/  Llicència: CC (BY-NC-SA)

             

bolet pinya aglà

magrana nou castanya

raïm castanya pinya

pinya bolet nou

magrana raïm        nou

aglà nou bolet

http://www.paisdexauxa.com/pictogrames/


  

Encercla la 

CANÇÓ DE TARDOR

n

 Lletra   n            Quantes? 

NOM: ___________________   DATA: __________

        www.paisdexauxa.com/recursos/     Autora: Montse Güell Pujol      Autor pictogrames: Sergio Palao   Procedència: https://arasaac.org/  Llicència: CC (BY-NC-SA)

             

bolet pinya aglà

magrana nou castanya

raïm castanya pinya

pinya bolet nou

magrana raïm        nou

aglà nou bolet

http://www.paisdexauxa.com/pictogrames/


  

Encercla la 

CANÇÓ DE TARDOR

l

 Lletra   l            Quantes? 

NOM: ___________________   DATA: __________

        www.paisdexauxa.com/recursos/     Autora: Montse Güell Pujol      Autor pictogrames: Sergio Palao   Procedència: https://arasaac.org/  Llicència: CC (BY-NC-SA)

             

bolet pinya aglà

magrana nou castanya

raïm castanya pinya

pinya bolet nou

magrana raïm        nou

aglà nou bolet

http://www.paisdexauxa.com/pictogrames/


  

Encercla la 

CANÇÓ DE TARDOR

m

 Lletra   m            Quantes? 

NOM: ___________________   DATA: __________

        www.paisdexauxa.com/recursos/     Autora: Montse Güell Pujol      Autor pictogrames: Sergio Palao   Procedència: https://arasaac.org/  Llicència: CC (BY-NC-SA)

             

bolet pinya aglà

magrana nou castanya

raïm castanya pinya

pinya bolet nou

magrana raïm        nou

aglà nou bolet

http://www.paisdexauxa.com/pictogrames/


  

Encercla la 

CANÇÓ DE TARDOR

eriçó      esquirol     guineu

porc senglar      ratolí

conill         cargol     eriçó

guineu      porc senglar

esquirol ratolí conill

eriçó  cargol    guineu

a

 Lletra   a               Quantes? 

NOM: ___________________   DATA: __________

        www.paisdexauxa.com/recursos/     Autora: Montse Güell Pujol      Autor pictogrames: Sergio Palao   Procedència: https://arasaac.org/  Llicència: CC (BY-NC-SA)

             

http://www.paisdexauxa.com/pictogrames/


  

Encercla la 

CANÇÓ DE TARDOR

eriçó      esquirol     guineu

porc senglar      ratolí

conill         cargol     eriçó

guineu      porc senglar

esquirol ratolí conill

eriçó  cargol    guineu

e

 Lletra   e               Quantes? 

NOM: ___________________   DATA: __________

        www.paisdexauxa.com/recursos/     Autora: Montse Güell Pujol      Autor pictogrames: Sergio Palao   Procedència: https://arasaac.org/  Llicència: CC (BY-NC-SA)

             

http://www.paisdexauxa.com/pictogrames/


  

Encercla la 

CANÇÓ DE TARDOR

eriçó      esquirol     guineu

porc senglar      ratolí

conill         cargol     eriçó

guineu      porc senglar

esquirol ratolí conill

eriçó  cargol    guineu

i

 Lletra   i               Quantes? 

NOM: ___________________   DATA: __________

        www.paisdexauxa.com/recursos/     Autora: Montse Güell Pujol      Autor pictogrames: Sergio Palao   Procedència: https://arasaac.org/  Llicència: CC (BY-NC-SA)

             

http://www.paisdexauxa.com/pictogrames/


  

Encercla la 

CANÇÓ DE TARDOR

eriçó      esquirol     guineu

porc senglar      ratolí

conill         cargol     eriçó

guineu      porc senglar

esquirol ratolí conill

eriçó  cargol    guineu

o

 Lletra   o               Quantes? 

NOM: ___________________   DATA: __________

        www.paisdexauxa.com/recursos/     Autora: Montse Güell Pujol      Autor pictogrames: Sergio Palao   Procedència: https://arasaac.org/  Llicència: CC (BY-NC-SA)

             

http://www.paisdexauxa.com/pictogrames/


  

Encercla la 

CANÇÓ DE TARDOR

eriçó      esquirol     guineu

porc senglar      ratolí

conill         cargol     eriçó

guineu      porc senglar

esquirol ratolí conill

eriçó  cargol    guineu

u

 Lletra   u               Quantes? 

NOM: ___________________   DATA: __________

        www.paisdexauxa.com/recursos/     Autora: Montse Güell Pujol      Autor pictogrames: Sergio Palao   Procedència: https://arasaac.org/  Llicència: CC (BY-NC-SA)

             

http://www.paisdexauxa.com/pictogrames/


  

Encercla la 

CANÇÓ DE TARDOR

eriçó      esquirol     guineu

porc senglar      ratolí

conill         cargol     eriçó

guineu      porc senglar

esquirol ratolí conill

eriçó  cargol    guineu

u

 Lletra   r               Quantes? 

NOM: ___________________   DATA: __________

        www.paisdexauxa.com/recursos/     Autora: Montse Güell Pujol      Autor pictogrames: Sergio Palao   Procedència: https://arasaac.org/  Llicència: CC (BY-NC-SA)

             

http://www.paisdexauxa.com/pictogrames/


  

Encercla la 

CANÇÓ DE TARDOR

eriçó      esquirol     guineu

porc senglar      ratolí

conill         cargol     eriçó

guineu      porc senglar

esquirol ratolí conill

eriçó  cargol    guineu

n

 Lletra   n               Quantes? 

NOM: ___________________   DATA: __________

        www.paisdexauxa.com/recursos/     Autora: Montse Güell Pujol      Autor pictogrames: Sergio Palao   Procedència: https://arasaac.org/  Llicència: CC (BY-NC-SA)

             

http://www.paisdexauxa.com/pictogrames/


  

Encercla la 

CANÇÓ DE TARDOR

eriçó      esquirol     guineu

porc senglar      ratolí

conill         cargol     eriçó

guineu      porc senglar

esquirol ratolí conill

eriçó  cargol    guineu

g

 Lletra   g               Quantes? 

NOM: ___________________   DATA: __________

        www.paisdexauxa.com/recursos/     Autora: Montse Güell Pujol      Autor pictogrames: Sergio Palao   Procedència: https://arasaac.org/  Llicència: CC (BY-NC-SA)

             

http://www.paisdexauxa.com/pictogrames/
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