
 
 
 
 

 
Text-LaGalera pertany al Grup Enciclopèdia Catalana, el primer grup editorial 
en català. El Grup l’encapçala la Fundació Enciclopèdia Catalana, que té 
l’objectiu de promocionar la llengua i la cultura catalanes. El segell Text-
LaGalera es va crear el 1992 per contribuir a la renovació pedagògica de 
Catalunya amb l’edició d’uns materials rigorosos, moderns i pensats al país per 
als docents i els estudiants del país. Des dels seus inicis, a més, els materials 
educatius de Text-La Galera es van distingir pel seu caràcter innovador i per la 
seva capacitat d’adaptar-se a les diverses situacions educatives. 
Al llarg d’aquests anys, s’ha bastit una oferta completa que abasta tots els 
nivells educatius, excepte l’universitari, i gairebé totes les àrees o matèries. 
Formen el catàleg tant obres en suport paper com en suport digital, i tant 
materials curriculars com complementaris i de suport als docents. 
Entre els projectes recents en l’àmbit digital, destaquen: 
 

● El projecte Atòmium per a la nova ESO, que inclou unes guies 
didàctiques interactives amb recursos i propostes d’ús a l’aula per a la PDI: 
vídeos, activitats interactives, làmines i pòsters projectables, enllaços d’interès, 
animacions, àudios, etc. S’acompanya d’un Quadern Interactiu per a 
l’alumne, un espai integrat a qualsevol EVA on trobareu tant activitats com 
informació vinculats al treball de les unitats dels llibres 
 
 ● El projecte.eso/V2, una resposta ambiciosa i innovadora al programa 
eduCAT1x1 en diferents formats (paper i digital) i compatibles amb tots els 
entorns virtuals d’aprenentatge. El projecte.eso comprèn materials dels quatre 
cursos d’ESO de: 
 
Llengua Catalana 
Llengua Castellana 
Biologia i Geologia 

Física i Química 
Matemàtiques 
Tecnologia 

Ciències Socials 
Educació Visual i 
Plàstica 

 
● El projecte TRAM 2.0 per a la primària, que inclou unes guies 

didàctiques interactives i Quadern Interactiu pel cicle superior seguint el model 
de l’Atòmium. 

 
● Les noves col·leccions Lectogrup d’eficàcia lectora i Ortogrup 

d’ortografia i Rumiagrup de resolució de problemes inclouen una proposta de 
treball amb activitats interactives, tant per a la PDI com per a l’ordinador 
personal. 
 
Si voleu contactar amb nosaltres ens trobareu a: 
 

text-lagalera@grec.cat  Tel. 902 500 611 
 
www.lagaleratext.cat  www.text-lagalera.cat 
 


