L'AVENTURA DE LLEGIR

Benvingut a LORAN!
Una plataforma digital
de lectura per Primària
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LORAN, UNA AVENTURA PER ALS TEUS ALUMNES
LORAN és un lloc ple de màgia i aventura en el qual
habiten les millors històries i relats de la humanitat.
Aquí és on transcorre el joc.
És una eina gamificada amb un enfocament lúdic,
que té com a objectiu afavorir el plaer de la lectura
i millorar la competència lectora dels alumnes.
Si esteu disposats a acceptar el desafiament,
els alumnes es convertiran en aventurers
alhora que gaudeixen de la lectura,
i el professor podrà consultar
la seva activitat i veure
els seus progressos
a través d'una eina
de molt fàcil gestió.
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QUÈ T'OFEREIX LORAN?
Inclou 7 títols per curs,
amb activitats gamificades
per a l'adquisició
de destreses de lectura.

Seguiment directe
per part del professor.

Més de 200 tests
de comprensió lectora.

Una biblioteca digital
amb 1OO títols.
Informació a les famílies
sobre
el progrés de la lectura.
*Contingut també disponible en app
per poder llegir sense connexió.

VOLS VEURE LORAN?
Descobreix com funciona, com jugaran
els alumnes i molt més entrant a:
cruilla.cat
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LORAN PER ALS ALUMNES
Per als alumnes, LORAN és un joc on han d'anar superant reptes i perills per a
obtenir com recompensa paraules i provisions que els permetin rescatar històries.

Lectura
de títol

Perills grocs / reptes:
jocs d'animació
a la lectura (joc de l'oca,
buscar parelles, diaris
de lectura, fòrums,
etc.).

Missions:

activitats
basades en els títols
i relacionades
amb les destreses
internacionals.

Perills vermells /
reptes:
reforços
de comprensió
lectora.

A més, poden accedir a:
• Test de comprensió lectora
basat en les destreses PISA.
• Biblioteca de 100 títols
d'El Vaixell de Vapor en català,
castellà, basc, gallec o valencià.
• Veure el seu historial de joc.

• Triar i personalitzar
el seu avatar.

LORAN PER AL PROFESSOR
Títols amb
activitats

Gestió de la classe

Avaluacions

Accedir als títols
que venen
acompanyats
d'activitats
complementàries.

Crear el grup
d'aventurers.

Consultar
els resultats
de les proves sobre
comprensió lectora
amb informes
de seguiment.

Activitats

Recursos

Assignar activitats
complementàries
(tasques, fòrum,
galeria, etc.),
i obtenir-ne informes
de seguiment
detallats.

Descarregar
i compartir recursos
del professor
i de l'alumne.
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LECTURES LORAN
1r DE PRIMÀRIA

POESIA

Pobre fantasma
Anselm!

La gota de pluja
que tenia por

Una revolta
d'estar per casa

978-84-661-4226-7

978-84-661-3965-6

978-84-661-3953-3

Morris, el cole
ha desaparecido

El monstruo
Malacresta

Cinco ovejitas
y Azul

La bruja Mon

978-84-675-7978-9

978-84-675-7982-6

978-84-675-8591-9

978-84-675-8765-4

2n DE PRIMÀRIA

Les ulleres
de l'àvia

La llista
d'aniversari

La Tània
i el telescopi

978-84-661-4007-2

978-84-661-3978-6

978-84-661-4158-1

POESÍA

El fantasma
de la casa de al lado

¡Narices!

Pepe piensa…
¡Cómprame
la moto roja!

978-84-675-9048-7

978-84-675-9047-0

978-84-675-7992-5
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LECTURES LORAN
3r DE PRIMÀRIA

Em venc
el millor amic

Marduix

Set raons per estimar
els meus pares

978-84-661-4738-5

978-84-661-4514-5

978-84-661-3943-4

Temporada
de lluvias

Color verde
ladrón

El secreto
del huevo azul

La tía Clío
y la máquina de escribir

978-84-675-8252-9

978-84-675-9067-8

978-84-675-7706-8

978-84-675-8259-8

Finalista
PREMIO
EL BARCO
DE VAPOR

4t DE PRIMÀRIA

El castell
del doctor Franchini

El tresor
del capità Barracuda

Ara tornem, hem anat
un momentet a l'Àfrica

978-84-661-4017-1

978-84-661-4214-4

978-84-661-3765-2

El señor del Mal

Cómo arreglar
un libro mojado

Siete reporteros
y un periódico

Los Protectores

978-84-675-7814-0

978-84-675-9195-8

978-84-675-8933-7

978-84-675-8769-2
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LECTURES LORAN
5è DE PRIMÀRIA

Leandre,
el nen horrible

Hoax

El refugi
del Tarek

978-84-661-3976-2

978-84-661-3956-4

978-84-661-4533-6

La vida secreta
de Rebecca Paradise

Corazón de metal

Mi vecino de abajo

Detectives
en chanclas

978-84-675-7776-1

978-84-675-7920-8

978-84-675-8543-8

978-84-675-8267-3

6è DE PRIMÀRIA

Hi ha un nen
al lavabo de les nenes

Kulanjango.
El viatge de l'àguila

La pel·lícula
de la vida

978-84-661-3975-5

978-84-661-4196-3

978-84-661-4204-5

La familia Rimaldi

El hotel

Ojo de Nube

Un abuelo
inesperado

978-84-675-8282-6

978-84-675-9433-1

978-84-675-7791-4

978-84-675-8608-4

Llibres més prescrits
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L'AVENTURA DE LLEGIR
Aquí els alumnes
es convertiran
en veritables aventurers
al mateix temps
que desenvolupen
la seva competència lectora.

SE198384

Descobreix LORAN entrant
a www.cruilla.cat

És ara. Somiem l'escola
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