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Carpetes de cartró

Carpetes de polipropilè

LÍNIA COMPACT
Cartró folrat
Personalització a tot color.
Impressió òfset i plastificat.

Models disponibles:  • Amb 12 divisòries
Format foli   amb solapa o sense 
 • Amb 1 o 3 solapes
 • Amb 2 o 4 anelles,
   de 25 o 40 mm.

LÍNIA UNO
Cartronet
Personalització a 1 tinta.
Impressió serigràfica.
 
Colors base:  

Models disponibles: • Amb 12 divisòries
Format foli • Amb 1 o 3 solapes
 • Amb 2 o 4 anelles,
    de 25 o 40 mm.

LÍNIA ZERO 
Polipropilè 
500 micres
Personalització a 1 tinta.
Impressió serigràfica.

Colors base:  

Models disponibles: • Amb 3 solapes 
Format foli i quart • Amb 1 solapa

Alta qualitat!

Alta qualitat!

Més  

econòmica!

Més  

econòmica!

LÍNIA STUDIUM
Polipropilè 
800 micres
Personalització a 2 tintes.
Impressió serigràfica.

Models disponibles:   • Amb 12 divisòries
Format foli • Amb 1 o 3 solapes
 • Amb 2 o 4 anelles,
    de 25 o 40 mm.

CARPETES 
PERSONALITZADES

Disseny exclusiu 
per al vostre centre
Podeu escollir el model i el material més adequat 
a les vostres necessitats o preferències. El nostre 
departament de disseny aplicarà la vostra imatge 
de la manera més apropiada

Models disponibles en 
cartró folrat i polipropilè

Amb 
divisòries

Amb 
3 solapes

Amb 
1 solapa

Amb 
2 o 4 anelles

Un bàsic indispensable per a cada cicle educatiu
La carpeta és un portadocuments molt útil, i ajuda els alumnes a classificar i arxivar els seus treballs
Amb la personalització de la carpeta reforcem la imatge del centre escolar

• Primer cicle d’Educació Infantil
(de 0 a 3 anys)

• Segon cicle d’Educació Infantil
(de 3 a 6 anys) 

• Cicle Inicial d’Educació Primària
(de 6 a 8 anys)

• Cicle Mitjà d’Educació Primària 
(de 8 a 10 anys)

• Cicle Superior d’Educació Primària
(de 10 a 12 anys)

• Educació Secundària i Batxillerat
(a partir de 12 anys)

Carpeta Linea Zero, polipropilè 
format quart amb solapa.

Carpeta de polipropilè o cartró, amb 
3 solapes

Carpeta de cartró, amb divisòries
Carpeta de cartró, amb divisòries per 

als apunts diaris, i carpeta d’anelles 
per arxivar.

Aconsellem les següents carpetes, segons les necessitats dels diferents nivells d’edat:

Tel.: 972 22 73 01  •  additio@additio.com  •  www.additio.com



CARACTERÍSTIQUES
- Mida 13,5 X 16,5 cm 
-  240 pàgines 
-  Ungleta microperforada 
-  Interior a 2 tintes
-  Sobrecobertes de polipropilè translúcid
-  Paper ecològic
-  Gestió forestal responsable Paper, espiral i cobertes 

reciclables i de qualitat

Informació família i llar d’infants: 
Seguiment diari en l’evolució 
personal i escolar de tot l’any amb 
226 fitxes. 

Format especial per a les 
motxilles dels més petits

CONTINGUT
• La meva agenda
• La foto del meu grup (10 x 15 cm)
• Les meves dades personals
• Les normes de la meva escola 
• Dibuixo la meva mà esquerra
• Dibuixo la meva mà dreta
• Els dies de festa de la meva escola 
• El meu calendari del curs
• Dia pàgina 
 Fitxa dissenyada per a una comunicació àgil

• Autorització de sortides

Relació família - escola

El nen/a pot personalitzar la seva agenda Micro

Enganxant la seva foto a 
la coberta, dibuixant les 
seves mans, col·locant la 
foto del seu grup, etc. Així, 
podrà reconèixer la seva 
agenda i tenir un bonic 
record del seu curs.

Foto Grup Mà

Foto

10 x 15 cm

aquesta   és   la   meva
mà   dreta

Agenda de la Llar d’Infants
de 0 a 3 anys

MICRO

Impressió de la 
portada estàndard

Impressió d’una portada 
i/o contraportada especial

LA AGENDA

Enquadernada amb espiral contínua de 
plàstic per seguretat en el seu ús

Aquesta agenda 
no té caducitat

Tel.: 972 22 73 01  •  additio@additio.com  •  www.additio.com

Compromís ambiental: Totes les agendes d’ADDITIO utilitzen materials d’alta 
qualitat i disposen de la certificació FSC, que garanteix al consumidor la contribució a la 
conservació dels boscos i dels valors socials, culturals i ambientals associats a aquests.

Gestió Forestal 
Responsable

L’AGENDA
DE LA LLAR 
D’INFANTS

Servei de 
personalització
Possibilitat d’inserir pàgines interiors 
amb continguts específics

Llar d’infants
Patufets.



Agenda  
escolar  

201820021

Nom:

CONTINGUT 
• Les meves dades personals
• Calendari escolar
• Normativa general
• Horari de classe
• Horari de casa
• Relació família – escola
• Recomanació per a vacances
• Sol·licitud d’entrevista mestre/a i pares 
• Autorització
-  de sortides individuals
-  de sortides escolars 
• Els meus companys/es

CONTINGUT 
• Les meves dades personals
• Calendari escolar
• Normativa general
• Horari de classe
• Horari de casa
• Relació família – escola
• Recomanació per a vacances
• Autorització
-  de sortides individuals
-  de sortides escolars
• Els meus companys/es

Cosmos Grapa
Relació família - escola

Cosmos Espiral
Relació família - escola

Relació família-escola per data.
Ús de MAJÚSCULES per a 
l’aprenentatge de la lectoescriptura 
i el primer contacte amb la 
representació simbólica
del llenguatge

Relació família-escola per data.
Ús de MAJÚSCULES per a 
l’aprenentatge de la lectoescriptura 
i el primer contacte amb la 
representació simbólica
del llenguatge

RELACIÓ FAMÍLIA-ESCOLA

DATA

DATA

76

RELACIÓ FAMÍLIA-ESCOLA
AQUESTES PÀGINES SERVEIXEN PER ANOTAR

OBSERVACIONS I PERQUÈ ELS PARES I ELS MESTRES
ES PUGUIN COMUNICAR.

CARACTERÍSTIQUES
• Mida 15 x 21 cm. 64 pàgines
• Interior a 2 tintes
• Coberta: Funda amb butxaca 
   portadocuments 
• Enquadernació: grapa
• Paper ecològic 
• Gestió forestal responsable

CARACTERÍSTIQUES
• Mida 15 x 21 cm. 80 pàgines
• Interior a 2 tintes
• Sobrecobertes en polipropilè translúcid
• Espiral contínua de plàstic
• Funda transparent
• Paper ecològic 
• Gestió forestal responsable

Facilita la 
metodologia 
per al 
desenvolupament 
escolar i el treball
en futures 
agendes

Facilita la 
metodologia 
per al 
desenvolupament 
escolar i el treball
en futures 
agendes

Agendes d’Educació
Infantil i Primària

COSMOS

Coberta estàndard
amb logotip

Coberta de plantilla
(consultar models en Catàleg 
 de Personalització)

Coberta especial 
dissenyada 
pel centre

Escola 
Joanot Martorell

Aquesta agenda 
no té caducitat

Aquesta agenda 
no té caducitat

Agenda de l’alumne/a:

Agenda  
escolar  

2020-2021

Nom:

Escola
Joanot Martorell

Escola
Joanot Martorell

Tel.: 972 22 73 01  •  additio@additio.com  •  www.additio.com

Compromís ambiental: Totes les agendes d’ADDITIO utilitzen materials d’alta 
qualitat i disposen de la certificació FSC, que garanteix al consumidor la contribució a la 
conservació dels boscos i dels valors socials, culturals i ambientals associats a aquests.

Gestió Forestal 
Responsable

Escola
Joanot Martorell

Servei de 
personalització
Possibilitat d’inserir pàgines interiors 
amb continguts específics



Nom

Agenda escolar 2020/21 Viu les teves emocions!

planet

CONTINGUT 
• Dades personals
• Calendari escolar
• Horari setmanal
• Activitats d’avaluació
• Setmana a la vista
• Biblioteca
• Recursos didàctics:
- Vocabulari bàsic en anglès
- Taules de multiplicar
• Relació família – escola:
- Administració de medicaments
- Comunicacions / Justificacions
- Seguiment del treball personal
- Autorització de sortides / activitats
• Adreces, telèfons i e-mails
• Webs d’interès

Viu les teves emocions! 

Dinàmica a l’aula
1. Planteja als infants el joc, la curiositat 
o la pregunta que trobaràs al final de la 
setmana.
2. Si vols aprofundir en l’activitat consulta 
la “Guia d’acompanyament emocional”. 
3.  Pots treballar-ho a classe, donant un 
temps per a resoldre-ho, o bé al llarg de 
la setmana.
4. Finalment podeu fer una reflexió 
general a l’aula per valorar com ha 
repercutit el que heu treballat en el 
benestar emocional del grup.

Planet  
Setmana a la vista

• Dies Internacionals
   i Mundials
• Santoral
• Inici de les 
   estacions de l’any 
• Fases de la Lluna

Dibuix diari que convida a identificar 
i expressar les diferentes emocions: 

content, enfadat, trist, temorós...

CARACTERÍSTIQUES
• Mida 15 x 21 cm. 128 pàgines 
• Ungleta microperforada
• Interior a 2 tintes
• Cobertes en polipropilè imprès
• Espiral contínua de plàstic
• Paper ecològic 
• Gestió forestal responsable 

Agenda d’Educació
Primària 2020-2021

PLANET

Coberta especial 
dissenyada 
pel centre

Escola Ruiz amado

castElló d’EmpúRiEs
Escola Ruiz amado
c/ pau casals, 11-13
17486 castelló d’Empúries

tel.: 972 25 02 34 
Fax: 972 25 05 07
b7000871@xtec.cat
http://www.xtec.cat/ceipruizamado

Amb anglès a 
l’anualitat

A través d’activitats setmanals 
els alumnes treballaran les 
habilitats per a la vida i el benestar

Escola 
Gironella

Agenda 
20/21

L’agenda ajuda els alumnes a identificar 
i expressar el que senten i a estar atents 
a les emocions dels altres.  Aprendran a 
valorar-se, a enfrontar-se als problemes i 
a potenciar les habilitats socials.

Conté:
• Una dinàmica setmanal (activitats, jocs, 
curiositats i preguntes) relacionada amb les 
emocions, l’autoestima, les relacions amb 
els altres i el món que ens envolta.

 

• Un dibuix diari que convida a identificar i 
expressar a l’infant el seu estat emocional.

Mestres i família:
La implicació de l’adult en el desenvolupament 
emocional de l’infant és primordial. 
L’acompanyament en les activitats proposades 
setmanalment farà que els alumnes puguin 
enriquir-se i fer les reflexions adients per adquirir les 
competències treballades. 

En el web www.additio.com et podràs descarregar 
la “Guia d’acompanyament emocional” que t’ajudarà 
a aprofundir en las activitats proposades a l’agenda, 
i et donarà pautes per acompanyar l’infant en el seu 
creixement emocional.

En aquesta agenda ha col.laborat Laia Fauria Frigola, 
psicòloga especialitzada en intel.ligència emocional, 
fundadora i directora d’Arrels (www.arrelsgirona.cat).

Tel.: 972 22 73 01  •  additio@additio.com  •  www.additio.com

Compromís social: Junts hi guanyarem tots!
Additio està compromesa amb el benestar dels infants i col·labora el programa de beques menjador 
de l’ONG Educo, que aconsegueix que els nens amb exclusió puguin anar a dinar
amb els seus companys al mejador de l’escola.

www.additio.com

Nom

Agenda escolar
2020/2021

Escola
JOANOT MARTORELLServei de 

personalització
Possibilitat d’inserir pàgines interiors amb 
continguts específics

Sobrecobertes de polipropilè translúcid

Novetat
Autoestima 
emocional

Emocions

Habilitats 
socials Tot el que 

ens envolta

Com ets?
Escriu 5 qualitats  
que et defineixin.

Nom

Agenda escolar 2020/21 Viu les teves emocions!

planet

Nom

Agenda escolar 
2020/21

LOGO

Coberta estàndard 
amb logotip

Escola
Joanot Martorell

Nom

Agenda escolar 
2020/21

LOGO

Escola 
Joanot Martorell

Coberta de plantilla
(consultar models en Catàleg 
 de Personalització)

www.educo.org



Meridian
2020-2021

Agenda del 
estudiant

Sigues un ecologista 
emocional!

MERIDIAN
Agendes d’Educació
Secundària 2020-2021

Servei de 
personalització
Possibilitat d’inserir pàgines interiors 
amb continguts específics

6
Agenda Escolar 

2018-19

Compromís social: Junts hi guanyarem tots!
Additio està compromesa amb el benestar dels infants i col·labora el programa de beques 
menjador de l’ONG Educo, que aconsegueix que els nens amb exclusió puguin anar a dinar
amb els seus companys al mejador de l’escola.

www.additio.com

Tel.: 972 22 73 01  •  additio@additio.com  •  www.additio.com

Sigues un ecologista emocional! 
L’Ecologia Emocional és l’art de transformar i dirigir la 
nostra energia emocional de tal forma que reverteixi en el 
creixement personal, en la millora de la qualitat de les nostres 
relacions i una millor cura del nostre món.

 

Amb la col·laboració de la  Fundació Ecologia Emocional, 
entitat privada sense ànim de lucre, que treballa per donar una 
resposta seriosa i creativa al repte actual del creixement personal 
i l’educació emocional i en valors. 

Fundada per Jaume Soler i Mercè Conangla fa 24 anys, aporta un 
enfocament global i una forma de gestionar les emocions que 
incorpora com a valors clau la responsabilitat, la sostenibilitat 
i la consciència de l’impacte global que la seva gestió té dins 
l’ecosistema humà.

www.fundacioecologiaemocional.org

El model d’Ecologia emocional s’està aplicant amb èxit en els 
diferents ecosistemes socials: família, educació i salut. 

CONTINGUT 
• Dades personals
• Horari de consultes
• Horari
• Activitats d’avaluació 
• Calendari 
• Planificació mensual
• (*) Activitats per millorar les 
   relacions i tenir cura del món
• Setmana a la vista
• Mapa del Món 
• Verbs en anglès
• Biblioteca
• Relació família – centre educatiu:
 - Seguiment del treball personal 
 - Comunicacions
 - Autorització de sortides 
• Anotacions

(*) Cada setmana conté  
una reflexió, pregunta o 
acció per desenvolupar   

l’ecologia emocional

Temes que treballem:
La relació amb un mateix  - La relació amb els altres  - La relació amb el món  

Novetat

Meridian 
Setmana a la vista

INCLOU:
Dies Internacionals i Mundials, santoral, fases de la 

Lluna, inici de les estacions...

L’objectiu és fomentar 
hàbits d’ordre, planificació,
i responsabilitat

Amb anglès a 
l’anualitat

CARACTERÍSTIQUES
• Mida 15 x 21 cm. 144 pàgines 
• Ungleta microperforada
• Sobrecobertes en polipropilè translúcid
• Espiral contínua
• Paper ecològic
• Gestió forestal responsable

Agenda Escolar 
2020-2021

Meridian
2020-2021

Agenda de 
l’estudiant 

Sigues un ecologista 
emocional!

T'animem a iniciar  
aquest viatge formatiu  
a través de les "tres potes del 
tamboret" posant en acció la teva 
energia creativa, amorosa, pacífica 
i autònoma. Perquè quan nosaltres 
millorem, tota la resta millora. El 

món
Els 

altres Jo

Agenda de 
l'estudiant 
2020-2021 2020-2021

Agenda del 
estudiante

Instituto 
Cervantes

Coberta de plantilla
(consultar models en Catàleg 
 de Personalització)

Coberta especial 
dissenyada 
pel centre

Coberta estàndard 
amb logotip

www.educo.org



Països 
de la Unió 
Europea

1 Alemanya
2 Àustria
3 Bèlgica
4 Bulgària
5 Croàcia
6 Dinamarca
7 Eslovàquia
8 Eslovènia
9 Espanya
10 Estònia

11 Finlàndia 
12 França
13 Grècia
14 Hongria
15 Irlanda
16 Itàlia
17 Letònia
18 Lituània
19 Luxemburg
20 Malta

21 Països Baixos 
22 Polònia
23 Portugal
24 Regne Unit
25 República Txeca
26 Romania
27 Suècia
28 Xipre

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 22

23

24

26

27

28

25
3

252 253

Sydney 21.00

Tòquio 20.00

Osaka 20.00

Hong Kong 19.00

Beijing 19.00

Bangkok 18.00

Yangon 17.30

Katmandú 16.45

Nova Delhi 16.30

Bombai 16.30

Kabul 15.30

Seychelles 15.00

Teheran 14.30

Nairobi 14.00

Moscú 14.00

Istanbul 13.00 

Tripoli 12.00

Berlín 12.00

París 12.00

Londres 11.00

Lisboa 11.00

Açores 10.00

Nuuk 8.00

Río de Janeiro 8.00

Buenos Aires 8.00

Asunción 8.00

Nova York 6.00

Quito 6.00

Memphis 5.00

Houston 5.00

Ciutat de Mèxic 5.00

San Francisco 3.00

No es té en compte l’estiu

Zones horàries

CONTINGUT 
• Dades personals
• Horari
• Calendari bianual
• Pla mensual 
• Avaluació 
• Agenda curs dia pàgina
• Fulls per a anotacions 
   (35 pàgines)
• Mapes de les comarques: 
   Catalunya, Illes Balears, 
   Comunitat Valenciana
• Mapa dels països  
   de la Unió Europea
• Mapa de Zones Horàries

CONTINGUT 
• Dades personals 
• Calendari
• Horari
• Planificació del curs
• Activitats d’avaluació per trimestre
• Fulls quadriculats amb 5 pestanyes a color
  (60 pàgines) 
• Contactes

• Agenda curs: 
  Dia pàgina: de setembre a juny 
  Setmana vista: juliol i agost

• Agenda curs: 
  Setmana vista: de setembre a juny 
  Quinzena vista: juliol i agost

CARACTERÍSTIQUES
• Mida 12,5 x 17 cm.  288 pàgines 
• Ungleta microperforada
• Cobertes en PVC
• Espiral continua de plàstic
• Paper ecològic

Universal 
Dia pàgina

Universal 
Setmana vista

INCLOU:
Dies Internacionals i Mundials, santoral, 
fases de la Lluna, inici de les estacions...

Agendes d’Educació
Secundària i Batxillerat 2020-2021

UNIVERSAL

Personalització 
individual

Coberta especial 
dissenyada pel centre

Agenda
   20 / 21

Dia / pàgina

Personalitza 
la coberta.

Posa-hi el 
que més 
t’agradi!

Institut 
Xesco 
Boix

Agenda
20/21

Tel.: 972 22 73 01  •  additio@additio.com  •  www.additio.com

CARACTERÍSTIQUES
• Mida 16,5 x 21,5 cm.  176 pàgines 
• Ungleta microperforada
• Cobertes en PVC
• Espiral continua de plàstic
• Paper ecològic

Servei de 
personalització
Possibilitat d’inserir pàgines interiors 
amb continguts específics



2020-2021
Agenda de 
l'estudiant

2020-2021 
Agenda de 
l'estudiant

Meridian
2020-2021

Agenda de 
l'estudiant

Sigues un ecologista 
emocional!

Logo

AGENDES ESCOLARS

Models de personalització 
de portada
Trieu una de les plantilles dissenyades 
on s’afegirà a tot color el logotip, el nom 
i/o fotografia del vostre centre

Envieu els arxius  
per E-mail a: 

 info@additio.com 
Format pdf o jpg.  

en alta qualitat  
(mínim 300dpi).
Mida de la foto:

15 x 10 cm

Logo

Agenda escolar  
2020-2021

Nom:

Educació Infantil (de 3 a 6 anys)

*Dors blau

Logo

Agenda escolar  
2020-2021

d

Logo

Model Cosmos ecba

Agenda escolar  
2020-2021

Logo

Nom:

Agenda escolar
2020/2021

Nom

Logo

Logo

Tel.: 972 22 73 01  •  additio@additio.com  •  www.additio.com

*Dors blau o ataronjat

*Dors taronja o lila

Educació Primària (de 6 a 12 anys)

Educació Secundària (de 12 a 16 anys)

Model Meridian

Model Planet
   a                                       b                                             c                                            d                                            e

a                                            b                                           c                                           d     e                                         

LOGO

Agenda escolar 
2020/21

Nom

LOGO

Nom

Agenda escolar 
2020/21

LOGO

 

Agenda de 
l'estudiant 
2020-2021

Nom

Agenda escolar 
2020/21

LOGO

Nom

Agenda escolar 
2020/21

LOGO

Agenda de 
l'estudiant 
2020-2021

Agenda de 
l'estudiant 
2020-2021

Agenda escolar

2020
2021

LOGO

Nom

LOGO

Agenda escolar 
2020/21

Logo

Logo Logo Logo
Logo Logo


