
 1

BiblioNotícies 

Institut Joan Fuster 

                    
 BiblioNotícies�II         4/4/2011 

 

La biblioteca organitza un Concurs  
de Punts de llibres per Sant Jordi. Apunta-t’hi! 

 

BBaasseess��ddeell��ccoonnccuurrss��
��

Aquest any per Sant Jordi la biblioteca us proposa un 

concurs de punts de llibre on fer volar la vostra 

imaginació. 

 

Els punts han de tenir un 

format de 18 x 5 cm i ser 

inèdits. S’han de presentar en 

paper o cartolina per una sola 

cara, elaborats amb 

qualsevol tècnica que permeti la seva reproducció impresa 

(s’han d’evitar els relleus). Cal presentar-ho dins d’un sobre 

juntament amb un full on consti nom i cognoms i curs. El 

punt s'ha d’entregar a la biblioteca abans del dia 29 d’abril 

del 2011. Només es permet una obra per participant. 

       Tots els punts de llibre presentats al concurs 

s’exposaran a la biblioteca durant el mes de maig. 

 

VVVooolllsss���cccooolll∙∙∙lllaaabbbooorrraaarrr���

aaammmbbb���llleeesss���

BBBiiibbbllliiioooNNNoootttíííccciiieeesss???���
 

Tant és que siguis 
professor/a, alumne/a, 
pare o mare. Si has llegit 
un llibre, has vist una obra 
de teatre... i ho vols 
compartir amb l’institut, fes 
una recomanació, una 
crítica... i ho publicarem! 

 
Porta-ho per escrit a la 

biblioteca!  
 

Aquest és el teu espai, 
anima’t!  
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Sangre de 
monstruo III.  

R.L.Stine. 
JN Sti 

 
Evan y Kermit 
son los primos 
más distintos 
que se pueda 

imaginar. Evan se divierte con 
los juegos propios de su edad. 
Por el contrario a Kermit no le 
interesan ni los videojuegos. Lo 
único que le gusta es refugiarse 
en el sótano para realizar 
extraños experimenos y gastar 
bromas pesadas a Evan y su 
amiga Andy. Pero Andy ha 
encontrado algo con lo que dar 
una lección a Kermit de una vez 
por todas. Es algo verde y 
viscoso... 

L’illa del 
tresor. 

R.L.Stevenson. 
JN Ste 

 
L'illa del tresor 
explica les 
experiències d'un 

grup d'aventurers que van a la 
recerca d'un tresor enterrat en 
una illa per un vell pirata. 
Aquesta novel·la, narrada en 
primera persona per Jim 
Hawkins, el més jove dels 
mariners, ha entusiasmat milions 
de lectors des que es va publicar 
l'any 1883. És una obra que 
conté tots els ingredients d'un 
llibre d'aventures: una expedició 
a terres llunyanes i 
desconegudes, perills, pirates, 
baralles... 
 

El manuscrito 
godo .  

J.L. Velasco. 
JN Vel 

 
En torno a la 
construcción de 
un gigantesco 
monumento se 

organiza una conjura que 
pretende impedir que se lleve a 
cabo. Los sabotajes se suceden 
y los siniestros conspiradores ni 
siquiera respetan las vidas 
humanas. Witiz, un muchacho 
godo logrará que se haga 
realidad el sueño que costó la 
vida a su abuelo. Su arrojo y 
tenacidad consiguen vencer 
todas las asechanzas. 

 
El asesino 

del silencio. 
Concha López 

Narvàez. 
JN Lop 

 
El día en el 
que, por 
accidente, una 

excavadora derriba un bello 
sauce, la visa de Ernest 
Morrison da un giro de ciento 
ochenta grados. Un cadáver, un 
juicio, testimonios dolorosos, 
mentiras y un acusado que se 
niega a hablar son los 
ingredientes de esta novela de 
intriga que arrastra al lector 
hasta el inesperado final. 

Un amor 
d’hivern, un 

amor 
d’estiu.   
Mª Rosa 

Vallribera. 
JN Val  

T'has 
enamorat mai? T'has plantejat 
alguna vegada que eren 
possibles dos amors? Si has 
tingut dubtes perquè els teus 
sentiments s'han dividit entre 
dues persones diferents, de la 
mateixa manera –però no ben 
bé igual– com es poden dividir 
quan tries una samarreta perquè 
n'hi ha un parell que t'agraden 
molt, en aquest cas segur que la 
Bel, a mesura que t'endinsis en 
aquest llibre, t'ajudarà a resoldre 
la situació. 

 
Final d’infart.  

Josep Gòrriz 
JN Gor 

 
Comença la 
final i una 
trucada posa 
en perill 
l’espectacle: els 

terroristes volen dinamitar 
l’estadi. Corredisses, crits, 
trucades... Tothom va de bòlit. 
No volen alarmar el públic, però 
l’Oriol té el nas molt fi i ensuma 
problemes. Ell i la Mireia 
pretenen aturar el cop. No és 
fàcil. Passen els minuts i els 
terroristes – ho diuen ben clar- 
no estan per romanços. Hi seran 
a temps? 

 


