
Deixa que la  
TAULA DE LLUM

entre a la teua aula
Descobreix la versàtil proposta de 

taula de llum Edelvives Comunitat Valenciana

Ens 
encantarà!

E D E L V I V E S 
C O M U N I TA T 
V A L E N C I A N A



Deixa que la  
TAULA DE LLUM

entre a la teua aula
Descobreix la versàtil proposta de 

taula de llum Edelvives Comunitat Valenciana
La taula de llum 

és un recurs ideal 
per a combinar art, 

ciència i joc.

La taula de llum és un recurs pedagògic, 
metodològic i creatiu. Gràcies a la màgia 
de la llum, desperta la curiositat, afavoreix 
l’estimulació sensorial, el joc lliure i la 
imaginació alhora que estimula l’observació 
i la investigació per mitjà dels sentits.

La taula de llum permet treballar 
totes les àrees del currículum i les 
destreses i habilitats del segle XXI.

Causarà sensació 
entre els menuts!

Certificat de 
seguretat visual 
de la Universitat 

de Múrcia



Què pots fer amb una taula llum?

Diversió i 
aprenentatge 

garantits!

 Activitats sensorials: transvasaments, 
PRWULFLWDW�ȴQD��FRRUGLQDFLµ�RFXORPDQXDO��
botelles sensorials… Tot el que siga 
manipulatiu!

 Contacontes: marionetes d’ombres, 
contes il·lustrats…

 Treball de lectoescriptura: safata de traç, 
reconeixement i discriminació de lletres, 
vocabulari…

 Activitats de logicomatemàtica: formes 
geomètriques, associació de nombre i 
TXDQWLWDW��FRPSWDWJH��VHULDFLµ��FODVVLȴFDFLµȐ

 Propostes de coneixement de l’entorn 
i de si mateix: el cos humà, els animals, 
les plantes, l’univers, el mapamundi...

 Desenvolupament de l’art i del pensament 
creatiu: pintar, retallar, creacions lliures…

 Creació d’un racó d’experimentació o 
d’iniciació a l’STEAM, que serà la sensació 
de la classe.

I molt més!



Taula de llum
Aprofita’n totes les possibilitats

Permet 
el treball de 

diversos xiquets 
i xiquetes alhora

Compromís 
de reducció 

de la petjada 
ecològica

CODI: 180692
EAN: 7427245745214
PVP AMB IVA: 140 €

Fàcil maneig amb 
el comandament a 
distància (inclòs) i també 
des del teu mòbil

LA TAULA 
S’IL!LUMINA AMB 
DIFERENTS COLORS!

 Mesures:  
64 x 48 x 7 cm 

 Sistema RGBW 
amb comandament 
a distància

 2 anys de garantia
 El comandament dona 

l’opció d’apujar i abaixar la 
intensitat de la llum, la qual cosa 
permet adaptar-la a les necessitats. 
No sol fer falta posar-la al màxim.

 Ofereix la possibilitat de connectar-la 
amb una aplicació de mòbil que permet 
posar música, àudios… al ritme de la llum. 

 Independentment de l’edat del xiquet 
o la xiqueta, s’aconsella no fer sessions 
de més de 20 minuts seguits. L’ideal 
és utilitzar-la una estona i després 
descansar almenys mitja hora. 

 Utilitza la taula de llum en una habitació 
una mica il·luminada, de manera natural 
R�DUWLȴFLDO��SHU´�PDL�D�OHV�IRVTXHV�

 Una vegada acabada la sessió, apaga 
la taula de llum amb el comandament 
i desendolla l’adaptador de la xarxa.

 Important: aquest material ha de 
ser manipulat sempre sota l’atenta 
mirada del docent. Cal revisar-lo 
sempre abans de posar-se a treballar 
amb els xiquets.

RECOMANACIONS PER A USAR LA TAULA DE LLUM

Tots els 
materials 

estan fabricats 
a Espanya

Mira aquest 
vídeo per a veure 
com funciona des 

del teu mòbil



Materials translúcids
Ideals per a treballar sobre taules de llum 

TRANSLUCENT TANGRAM
Creació de formes i figures a partir 
de set peces bàsiques.

 Conjunt de 4 tangrams 
 6 fitxes transparents  
 Guia didàctica 

TRANSLUCENT TRAYS
Safata de classificació de colors, 
formes, grandàries…

 4 safates 
 fitxa d’activitat

TRANSLUCENT 
GEOMETRY SHAPES
Experimentació i exploració 
amb figures geomètriques. 

 40 formes geomètriques 
 12 fitxes 
 Guia didàctica   

TRANSLUCENT CONEXION
Conjunt de polígons que permeten 
la construcció poliedres en tres dimensions.

 56 peces 
 8 fitxes d’activitats 
 Fullet explicatiu

CODI: 180562 
EAN: 8413082321635 
PVP AMB IVA: 11,19 €

CODI: 180566
EAN: 8413082321680
PVP AMB IVA: 14,40 €

CODI: 180563 
EAN: 8413082321642 
PVP AMB IVA: 16,03 €

CODI: 180565 
EAN: 8413082321673 
PVP AMB IVA: 21,66 €



Fácil manejo con  
el mando a distancia 
(incluido) y también  
desde tu móvil

Fácil manejo con  
el mando a distancia 
(incluido) y también  
desde tu móvil

TRANSLUCENT MATH TURTLES
Identificació i associació de figures. 

 20 tortugues 
 9 targetes 
 Fullet explicatiu 

TRANSLUCENT 
SORT&COUNT ABACOLO
Coneixement dels primers conceptes 
GH�OD�O´JLFD�PDWHP¢WLFD��IRUPD��FRORU��HWF�

 50 formes 
 1 suport àbac 
 2 cordons 
 14 fitxes d’activitats

TRANSLUCENT BLOCKS
Joc de construcció per a fer múltiples 
muntatges.

 100 peces 
 Fullet explicatiu 

CODI: 180564 
EAN: 8413082321666 
PVP AMB IVA: 14,40 €

CODI: 180568 
EAN: 8413082321628 
PVP AMB IVA: 28,86 €

CODI: 180567 
EAN: 8413082321611 
PVP AMB IVA: 11,98 €

Necessites 
un poc més de llum?

Visita el web!

I emporta’t de regal el manual de la taula 
de llum per compres a partir de 150 euros. 

Utilitza el teu codi promocional!

Podràs descarregar activitats de mostra.

MANUALLLUM



Manual de taula de llum 
Edelvives Comunitat Valenciana

EN  
FORMAT  
DIGITAL

$TXHVW�F´PRGH�PDQXDO�WȇDMXGDU¢�D�FRQ«L[HU�FRP�HPSUDU�OD�WDXOD�GH�OOXP�FRP�D�UHFXUV�
SHGDJ´JLF��PHWRGRO´JLF�L�FUHDWLX��

(O�PDQXDO�HV�SRW�OOHJLU�F´PRGDPHQW�GHV�GȇXQ�GLVSRVLWLX�R�GHVFDUUHJDU�OR�SHU�D�LPSUHVVLµ��
T’arribarà una llicència que podràs activar en www.edelvivesdigital.com 

Allí trobaràs: 

 Recomanacions d’ús

 El rol de l’adult i la importància del material

 Suggeriments de com crear un racó 
de llum a la teua aula

 Suggeriments d’activitats de taula de llum 
FODVVLȴFDGHV�SHU�¢UHHV��TXH�WȇDMXGDUDQ 
a traure-li molt de partit a l’eina i et 
donaran peu a crear les teues activitats

 Idees perquè pugues confeccionar 
els teus propis materials per a l’ús de 
la taula de llum amb acetats, cel·lofan, 
paper ceba, fulls de transparència, 
cartolina negra...

 Activitats de taula de llum desenvolupades 
per les nostres autores Ainhoa González 
i Elena Martín 

Manual
TAULA DE LLUM
Descobreix el potencial 
d’aquest fantàstic recurs 
per a l’aula

Trau tot 
el partit a la 

pedagogia de 
la llum!

CODI: 181050 
EAN: 978-84-140-3369-2 
PVP AMB IVA: 50 €



Accedeix i descarrega 
activitats gratis

Tots els detalls 
de la taula de llum ací

E D E LV I V E S  C O M U N I TA T  V A L E N C I A N A


