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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 MicroEl 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 Possibilitat d’inserir pàgines interiors 
amb continguts específicsamb continguts específics

Llar d’infants
Patufets.



Agenda

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

Escull una plantilla 
(consultar models), on 
hi aplicarem el vostre 
material gràfic.

Envia’ns un diseny ja 
realitzat i l’adaptarem a 
l’agenda

Envia’ns el 
material gràfic i us 
confeccionarem 
un disseny

Escola Escola 
Joanot MartorellJoanot Martorell

Aquesta agenda 
no té caducitat

Aquesta agenda 
no té caducitat

Agenda de l’alumne/a:

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

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

Escola
Joanot MartorellLogo

Agenda escolar
2022/2023

Nom

Logo

Logo

Agenda escolar
2022/2023

Nom

Logo
Escola

Joanot Martorell



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
• Telèfons i e-mails

Descobreix les teves emocions! 

Planet 
Primària de 6 a 12 anys 
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
• Sobrecobertes
 en polipropilè translúcid
• Espiral contínua de plàstic 
• Paper ecològic
• Gestió forestal responsable

Agenda d’Educació
Primària 2022-2023

PLANET

Amb anglès a 
l’anualitat

Espai per a recordar 
el més important de 
la setmana

En el web www.additio.com et podràs descarregar 
la “Guia d’acompanyament emocional” que t’ajudarà 
a aprofundir en les 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).

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.

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 menjador de l’escola.

www.additio.com

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

Sobrecobertes de polipropilè translúcidSobrecobertes de polipropilè translúcid

Nous

continguts

www.educo.org

Dinàmica a l’aula:
Cada trimestre l’agenda proposa
activitats lúdiques que ajudaran 
els infants a potenciar i entrenar 
les habilitats següents:

• L’autonomia emocional
• L’autoestima
• L’automotivació
• L’autoeficàcia emocional
• La responsabilitat
• L’actitud positiva
• El pensament positiu
• La gestió de les emocions 
• La resiliència.

Nom

Agenda escolar
2020/2021

Escola
JOANOT MARTORELL

LOGO

Nom

Agenda escolar 
2022/23

Escola 
Joanot Martorell

Escull una plantilla 
(consultar models), on 
hi aplicarem el vostre 
material gràfic.

Envia’ns un diseny ja 
realitzat i l’adaptarem a 
l’agenda

Envia’ns el 
material gràfic i us 
confeccionarem 
un disseny

Agenda escolar  
2021-2022

Nom:

Escola 
Gironella

Agenda 
22/23

2022 - 2023

La situació actual ha reforçat la necessitat 
d’acompanyar emocionalment els infants i de 
dotar-los d’eines i estratègies per fer front a les 
adversitats del dia a dia. Aquesta agenda proposa 
als infants un entrenament que els permetrà 
adquirir competències per al seu benestar 
emocional i social! 

Conté:
• Activitats trimestrals per treballar 
les emocions, el pensament positiu, la 
resiliència i l’autoestima.  

• Un dibuix diari que convida a identificar 
i expressar quines són les emocions 
protagonistes en la vida dels infants.

DESCOBRIR-TE

VALORAR-TE

ESTIMAR-TE



MERIDIAN
Agendes d’Educació
Secundària 2022-2023

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

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 menjador de l’escola.

www.additio.com

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

Planifico, avanço i m’oriento
L’agenda Meridian inclou tècniques basades en un mètode de 
millora continuada que guiaran l’estudiant cap a l’èxit personal, 
acadèmic i professional. 
Resulten sorprenents tant els resultats de planificar estratègicament 
com la facilitat de fer-ho, quan un es compromet amb sí mateix.
 

Agenda per a l’alumnat d’ESO, Batxillerat i Formació 
Professional.
Autors: David Coll i Mª Ángeles Peiró

CONTINGUT 
• Dades personals
• Horari setmanal 
• Calendari
• Resultats acadèmics
• (*) Pla Mensual per establir reptes 
personals i propostes de millora
• (**) Pla Setmanal per establir 
objectius acadèmics
• Recursos
 - Treball de recerca/síntesi
 - Lectures recomanades
 - Unitats i mesures
 - Àrees i volums
 - Taula periòdica
 - Verbs en anglès
 - Matèries de l’ESO 
- (***) M’oriento: Itineraris formatius
• Relació centre - família
• Anotacions

Meridian
Secundària de 12 a 16 anys  
Setmana a la vista

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

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

Agenda Escolar 
2022-2023

www.educo.org

Nou

disseny!

1- Guiar els seus Reptes Personals (esportius, artístics, socials, 
etc) amb l’ajut del Pla Mensual i avaluar-se al Balanç Personal.
2- Ordenar els seus Objectius Acadèmics
(treballs, proves, etc.) amb l’ajut del Pla Setmanal
 i avaluar-se al Balanç Acadèmic.
3- Potenciar l’orientació personal, acadèmica i professional a 
l’Espai de Tutoria, amb la brúixola competencial.

(*) Pla Mensual: Avanço proactivament mitjançant reptes 
personals.
Balanç personal: Avaluo si he aconseguit els reptes personals.
(**) Pla Setmanal: Progresso acadèmicament setmana a setmana.
Balanç acadèmic: Avaluo si he assolit els objectius acadèmics.
Espai de Tutoria: Una oportunitat d’interacció alumne/tutor.
Treball de recerca/síntesi: Plantilla documental d’alta usabilitat 
(normes APA).
Recursos educatius: Documents de consulta recurrent i altres.
(***) Matèries d’Eso i itineraris formatius a Catalunya, Balears
i Comunitat Valenciana.

L’agenda ajuda l’alumnat a:

BRÚIXOLA COMPETENCIAL

Per marcar (pintant) quina de les 4 
direccions s’ha treballat a la tutoria: 
Descobreixo (autoconeixement), 
Entreno (tècniques d’estudi), Socialitzo 
(habilitats socials) o Projecto (orientació 
acadèmica/professional). 

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

Lluna, inici de les estacions...

Amb anglès a 
l’anualitat

Per descriure l’activitat treballada 
 a tutoria i apuntar el què hem fet i 
el que he après  

ESPAI DE TUTORIA

2022-2023 
Agenda

de l'estudiant

Logo

Institut 
Joanot Martorell

Escull una plantilla 
(consultar models), on 
hi aplicarem el vostre 
material gràfic.

Envia’ns un diseny ja 
realitzat i l’adaptarem a 
l’agenda

Envia’ns el 
material gràfic i us 
confeccionarem 
un disseny

la ser
i n st i t ut l a s er r

I N S

i n st i t ut l a s e r r e
l a

I N S T I T
i n s t i t u t l a S  s er r e ta

I N ST I T UTI N S T I T U T

I N S T I T U TI N S T I T U T

institut la s er r e ta

 l a s er r e ta

l a  s er r e ta

institutl a serreta

 R u b í

I n s t i t u t  
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Dilluns Dijous 

Dimecres

Dimarts Divendres 

Dissabte Diumenge 

Setmana2023

Abril

3 6

5

4 7

8 9

Abril Abril14

      1 2  
 3 4 5 6 7 8 9  
 10 11 12 13 14 15 16  
 17 18 19 20 21 22 23  
 24 25 26 27 28 29 30 

CONTINGUT 
• Dades personals 
• Calendari
• Horari
• Planificació del curs
• Resultats acadèmics
• Fulls quadriculats amb 5 
  pestanyes a color 
  (60 pàgines) 
• Contactes
• Adhesius (1 pàgina)

CONTINGUT 
• Dades personals
• Horari
• Calendari bianual
• Pla mensual
• Resultats acadèmics 
• Fulls quadriculats a color 
 (27 pàgines)
• Mapes
• Adhesius (2 pàgines)

• Agenda curs:
  de setembre a juliol

Universal 
Setmana vista

Universal 
Dia pàgina

Agendes d’Educació
Secundària i Batxillerat 2022-2023

UNIVERSAL

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

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

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

CARACTERÍSTIQUES
• Mida 16,5 x 21,5 cm.  
   176 pàgines 
• Cobertes en PVC
• Enquadernació doble espiral
• Funda transparent 
• Paper ecològic
• Porta-bolígrafs

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

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

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 República Txeca
25 Romania
26 Suècia
27 Xipre
 

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 22

23

25

26

27

24
3

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

Moscou 14.00

Istanbul 13.00 

Trípoli 12.00

Berlín 12.00

París 12.00

Londres 11.00

Lisboa 11.00

Açores 10.00

Nuuk 8.00

Rio 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

Dijous

28 29

Divendres

DiumengeDissabte

Marededéus trobades

8 9

10 11
Sant Nicolau Sant Jacint

Sant Pere Claver

Setembre 2022 S e t .

3 5

3 6

3 7

3 8

3 9

    1 2 3 4 

 5 6 7 8 9 10 11 

 12 13 14 15 16 17 18 

 19 20 21 22 23 24 25 

 26 27 28 29 30  

 

Setembre

Plena

Dia Internacional de l’Alfabetització

Dia Internacional per a protegir l'Educació d'Atacs

Personalitza Personalitza 
la coberta.la coberta.

Posa-hi el Posa-hi el 
que més que més 
t’agradi!t’agradi!

Institut Institut 
Xesco Xesco 
BoixBoix

AgendaAgenda
22/2322/23



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

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

Agenda de 
l’estudiant
2022-2023

Logo

Nom

Agenda escolar 
2022/23

LOGO

Logo

Educació Infantil (de 3 a 6 anys)

*Dors blau

Logo

dModel Cosmos ecba

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 
2022/23

Nom

LOGONom

LOGO

Nom

Agenda escolar 
2022/23

Nom

Agenda escolar 
2022/23

LOGO

Agenda escolar 
2022/23

Nom

LOGO

Logo

Agenda de 
l’estudiant
2022-2023

Nom

Agenda escolar  
2022-2023

Logo

LOGO

Nom

Agenda escolar 
2022/23

Nom

LOGO

Agenda escolar 
2022/23

Logo

Agenda
de l'estudiant
2022-2023

Agenda
de l'estudiant
2022-2023

Logo

Agenda
de l'estudiant
2022-2023

Logo

2022-2023 
Agenda

de l'estudiant

Logo

Agenda
de l'estudiant
2022-2023

Logo

Agenda escolar
2022/2023

Nom

Logo

*Dors blau o ataronjat

*Dors verd o blau pedra

Agenda escolar  
2022-2023

Logo

Agenda escolar  
2022-2023

Nom:

Logo

Logo

Logo

Agenda escolar
2022/2023

Nom

Logo



Alta qualitat!

Un bàsic indispensable 
per a secundària, 
batxillerat, cicles 
formatius... 
La carpeta és un portadocuments 
molt útil que ajuda els alumnes a 
classificar i arxivar els seus treballs

Característiques
• Cartró calibre 1,75 mm.
• Coberta personalitzada a tot color, imprès en òfset
• Acabat plastificat brillant per a una major 

resistència
• Amb 4 ullets metàl·lics i goma elàstica
• Dimensions amb carpeta tancada:
         25,5 cm. x 34,5 cm.

A destacar:
• Interior folrat amb cartolina negra
• Separadors de colors que, a part de fer-la més 

atractiva visualment, permeten un accés més ràpid 
al contingut en poder associar les matèries a colors.

• Separadors amb pestanyes rectangulars, amb la 
possibilitat d’escriure-hi el contingut corresponent. 

•  Lloms amb multi fendit per a poder ampliar el 
gruix de la carpeta a mesura que s’afegeix més 
documentació, evitant deformacions i que es 
malmeti

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

CARPETES 
PERSONALITZADES

Disseny exclusiu 
per al vostre centre
El nostre departament de disseny aplicarà la vostra 
imatge de la manera més apropiada.
Amb la personalització de la carpeta reforcem la 
imatge del centre educatiu.

CARPETA AMB 12 DIVISÒRIES

Cartró folrat

Amb 
1 solapa

Amb 
2 o 4 anelles

Altres models disponibles en
cartró folrat

Personalització
a tot color

Amb solapa
o sense

Divisòries
de colors

Ullets metàl·lics
i goma elàstica

Amb 
3 solapes



Un bàsic indispensable 
per a primària
La carpeta és un portadocuments 
molt útil que ajuda els alumnes a 
arxivar els seus treballs

Característiques
• Cartró calibre 1,75 mm.
• Coberta personalitzada a tot color, 

imprès en òfset
• Acabat amb plastificat brillant per a 

una major resistència
• Amb 4 ullets metàl·lics i goma elàstica
• Dimensions amb carpeta tancada:
         25,5 cm. x 34,5 cm.

A destacar:
• Interior folrat
• Lloms amb multi fendit per poder 

ampliar el gruix de la carpeta a mesura 
que s’afegeix més documentació, 
evitant deformacions i que es malmeti 

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

CARPETES 
PERSONALITZADES

Disseny exclusiu 
per al vostre centre
El nostre departament de disseny aplicarà la vostra 
imatge de la manera més apropiada.
Amb la personalització de la carpeta reforcem la 
imatge del centre educatiu.

Alta qualitat!CARPETA AMB 3 SOLAPES

Cartró folrat

Personalització
a tot color

Ullets metàl·lics i 
goma elàstica

Llom
amb multi fendit

Amb 
divisòries

Amb 
1 solapa

Amb 
2 o 4 anelles

Altres models disponibles en
cartró folrat



Un bàsic indispensable 
per a primària
La carpeta és un portadocuments 
molt útil que ajuda els alumnes a 
arxivar els seus treballs

Característiques
• Cartró calibre 1,75 mm.
• Coberta personalitzada a tot color, 

imprès en òfset
• Acabat amb plastificat brillant per a 

una major resistència.
• Diàmetre de les anelles: 
         25 o 40 mm.
• Dimensions amb carpeta tancada:
         28 cm. x 33,5 cm.
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CARPETES 
PERSONALITZADES

Disseny exclusiu 
per al vostre centre
El nostre departament de disseny aplicarà la vostra 
imatge de la manera més apropiada.
Amb la personalització de la carpeta reforcem la 
imatge del centre educatiu.

Alta qualitat!CARPETA AMB 2 O 4 ANELLES

Cartró folrat

Personalització
a tot color

Possibilitat 
d’afegir goma 

elàstica

Amb 
divisòries

Amb 
1 solapa

Altres models disponibles en
cartró folrat

Amb 
3 solapes


