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Us presentem els llibres més prestats 
durant el primer trimestre del curs. 

 

No hi ha dret!  de 
Susie Morgenstern. 
JN Mor  
 
Charlotte és una nena 
que vol ser rica, perquè 
opina que sense diners 
no es va enlloc. Quan la 
seva edat arriba a les 
dues xifres, es veu en la 

necessitat d'escriure la novel·la de la 
seva vida passada. Però el seu tarannà 
emprenedor, el seu esperit comercial, 
topa sempre amb un món que s'oposa a 
les grans idees. I Charlotte creu 
sincerament que no hi ha dret de tenir 
tanta mala sort. 
 

El Gos dels Baskerville  
de Arthur Conan Doyle. 
JN Doy  
 
Cada vespre, sir Charles 
Baskerville acostumava a 
passejar pels voltants de la 
seva mansió, fins que una 

nit el seu majordom el va trobar mort. La 
policia no va trobar ni rastre de violència, 
tot i que un testimoni assegurava haver 
sentit els crits aterrits de sir Charles. El 
doctor Mortimer, un dels primers a acudir al 
lloc dels fets, va descobrir una cosa que el 
va deixar paralitzat: al costat del cos hi 
havia les petjades d’un gos gegantí. El 
doctor Mortimer, insatisfet amb les 
investigacions policials, demana ajuda a 
Sherlock Holmes. 

 
Jane Eyre  de Charlotte 
Brontë. JN Bro  
 
La novela, que convirtió a 
su autora en una de las 
más preciadas novelistas 
románticas, narra la 

historia de una joven huérfana cuyo afán 
de superación le permitirá vencer todas 
las adversidades. Valores como la 
lealtad o el altruismo serán claves en el 
desarrollo del argumento. 

 
Verí a l'escola : Un 
supercàs per a tu i la 
penya dels tigres  de 
Thomas Brezina. JN Bre  
 
En Pau afirma que un 
desconegut ha drogat i ha 

segrestat el senyor Castellví, el director de 
la seva escola. Ell ho ha vist. Però ningú no 
el creu. Només els seus amics de la Penya 
dels Tigres, la Virgi i en Lluc, col·laboraran 
en la investigació. 
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EEll  RReevviisstteerr�

 
 

Aquest mes la revista L’Illa  
dedica els seus Quaderns 
d’animació lectora a: ��

��

��

��

��

��

 
Còmics: Superherois i 
foment lector per 
Noèlia Ibarra. 
 

 
 
Els Secrets dels llibres: 
recorregut pel procés 
d’elaboració d’un llibre . 
 

 
Podeu consultar la revista a la 
biblioteca  o a la pàgina web: 
http://www.bromera.com/lilla.html  
 
 

 

EEnngglliisshh  ttrraaiinniinngg  
 
Recordeu que podeu aprendre o millorar 
el vostre anglès a la biblioteca . 
Disposeu de més de 200 llibres  de 
diferents nivells i temes per practicar i 
gaudir. 
 

See you soon! 

Gràcies per 

penjar les 

vostres 

propostes a 

l’arbre de 

Nadal! 

 

 
 

 


