Guia de Lectura SANT
JORDI 2016
Cicle Mitjà
Cicle Superior

CICLE MITJÀ

SEMINARI DE COORDINACIÓ DE
BIBLIOTEQUES ESCOLARS
PLA DE FORMACIÓ DE ZONA SE-CRP DE GRÀCIA
ESC Baldiri Reixac
ESC Josep Maria de Sagarra
ESC Josep Maria Jujol
ESC Pau Casals-Gràcia
ESC Pare Poveda
ESC Rius i Taulet
ESC Turó del Cargol
Escola Gravi
Escola Reina Elisenda

Col.labora:
Oblit Baseiria. Llibreria Casa Anita
Els llibres també els podreu trobar a les
Biblioteques Públiques de Gràcia:
Biblioteca Jaume Fuster
Biblioteca Vila de Gràcia
Biblioteca Vallcarca i Penitents

Llibre del gentil i dels tres savis
Ramon Llull. Adaptació Ignasi
Morata. Il·lustr. Àfrica Fanlo
Fragmenta Editorial
Un jueu, un cristià i un musulmà
un bon dia passejant es troben
amb el gentil, l’home que no
practica cap religió.
Contes per a nens que
s’adormen de seguida
Pinto i Chinto
Ed. Kalandraka
Recull de contes breus. Les
coses no són sempre com ens
mostren els sentits que, de
vegades, ens enganyen. Hi ha
una altra manera de veure el
món que ens envolta.
¿Qué ascó de bichos! El
cocodrilo enorme
Roald Dahl
Il·lustracions Quentin Blake
Ed. Alfaguara
Nou històries en vers plenes
d’humor de cocodrils i altres
bèsties

CICLE SUPERIOR
La Teranyina de la Carlota
E.B. White. Il·lustr. Núria Giralt
Editorial Viena
Un clàssic intemporal sobre
l’amistat. Una nena que rescata un
porquet, en Wilbur, que ha nascut
molt escanyolit, i de la millor amiga
d’en Wilbur, l’aranya grisa i peluda
que es diu Carlota.

PER COMPARTIR
Animals del bosc
Sara Sheppard
Editorial Joventut
Amb aquest llibre descobriràs coses
sorprenents sobre els animals del
bosc. Per exemple, quin és l’animal
que pot arribar a cruspir-se 7.000
formigues en una sola nit, o quin és
capaç d’excavar fins a 100 metres
de túnels subterranis per tal de ferse el cau.
El museu d’en Tronquet
Ashild Kanstad Johnsen
Editorial Nórdica
Fa molts anys que en Tronquet
recull coses i ara en té moltíssimes !
Tantes, que ja no té espai a les
capses i calaixos on solia guardarles! Què farà, ara?

El noi que nedava amb les piranyes
David Almond. Il·lustr O. Jeffers
Editorial Bambú
Arran del tancament de la Drassana
Simpson, l’oncle Ernir es queda
sense feina i decideix convertir casa
seva en una fàbrica d’enllaunar
sardines. Al seu nebot Stan no li
agrada gens aquesta nova vida i
decideix fugir amb una companyia
de fira ambulant. El viatge li
canviarà la vida...
Si yo fuese un libro
José Jorge Letria i André Letria
Editorial Joventut
Poemari Il·lustrat
“Si yo fuese un libro, me gustaria
oírle decir a alguien: este libro
cambió mi vida.”
El noi del vestit
David Walliams Il·lustr. Q. Blake
Editorial Montena
En Dennis és un noi ben normal,
amb dos talents fora de sèrie. Un el
sap tothom: és un crac del futbol.
L’altre és un secret: t’atreveixes a
descobrir-lo?

Adam i Thomas
Aharon Applfeld
Editorial Cruïlla
Relat basat en fets reals viscuts per
l’autor durant la Segona Guerra
Mundial, que ens explica les
aventures de dos nens jueus que es
veuen obligats a amagar-se al bosc
per poder sobreviure. Un cant a la
natura i a l’amistat.
Marcel·lí
Sempé
Editorial Blackie Books
La prosa i el llapis del mestre
Sempé s’uneixen en aquest deliciós
i delicat himne a l’amistat. “No crec
que els meus personatges siguin
minúsculs. Potser és el món que és
massa gran” Sempé.

