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Diguem sí a l’Amor. 
Qui tingui set de pau 
que estimi amb esperança, 
i sigui aquest Nadal 
bressol d’un món més just 
que als cors  
va  desvetllant-se. 

 Joana Raspall  
 Batec de paraules 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
RECOMANACIONS: 

 

 
Bon Nadal, d’Enric Larreula, editorial Baula. 
 

 
Pols d’estrelles: Carl Sagan i els misteris del 
cosmos  Stephanie Roth Sisson 
Editorial Joventut 
 

 
Hivern de Colors, cd.  
Àlbum de 14 cançons de Nadal i hivern.  
De la cantant Anna Llopart i el productor  
Xavi Gonzàlez Cabré. 
Un tast a: https://youtu.be/imdkADLOxbg 

               
 
 

De l’editorial Jaguar, Miau 
-Col·lecció  Tinc dislèxia,… 
 
-Boleta de núvol (per a descobrir la neu i  els núvols). 

 

          
 
 
         Editorial Cruïlla, a partir de 7 anys: 
          Col. Vaixell de vapor, Em venc... 

                    
 
        Editorial Combel, a partir de 8 anys: 
           Col. L’Agus i els monstres 
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EBRENCS 
Novetat de LIJ per aquest Nadal: 
-A dalt d’una cadira de Laura Mur (poemes de Nadal) 

                        
 
Contes riberencs presentats al Seminari de 
Biblioteques Escolars de la Ribera : 
De l’autora d’Ascó, Pilar Suñé, escriptora i 
il·lustradora dels contes: 

� Què  fa la Cèlia? Les cançons del dia a dia.       
� En Martí fa els tres tombs (per conèixer la 

festa de sant Antoni) 
 

 
 
De la Fira del Llibre Ebrenc: 
-El gripau Estanislau i altres poemes 
de Montse Boldú i Clara Codina. Onada edicions. 
 

 
http://blocs.xtec.cat/bibliotequesescolarsriberadebre/ 

 
 

      ÀLBUMS  IL·LUSTRATS 
  
Editorial Kalandraka, 
LIONNI, Leo 

  
 

                                 
                  Col�lecció de l’Splat, edicions Jaguar, Miau.  
                     http://www.menutsgirona.cat/lamor-de-lsplat/ 
                     http://edicionesjaguar.com/ 
     

    RECOMANATS CABÀS VIATGER 

                                         
-Amb en Tango som tres 
ed. Kalandraka 

http://www.kalandraka.com/ca/collecions/nom-de-
colleccio/detall-de-llibre/ver/con-tango-son-tres-2/ 

                                  

          .Efemèrides literàries 2018  
Commemoracions d’obres com: 
-L’aneguet lleig, 175 anys de la primera edició del conte d’Andersen. 
-Stelaluna, 25 anys de l’àlbum de Janell Cannon. 
-Canción de Navidad, 175 anys de l’obra de Dickens. 
-El petit Príncep, 75 anys de la seva publicació. 

          
 

A les Biblioteques Públiques trobareu moltes  propostes lectores. 
 

NOVES APLICACIONS A L’EDU365 :   « càpsules » 

http://www.edu365.cat/capsules/                                                  

      
                      COMPARTEIX LECTURES A: 

-QUÈ LLEGEIXES?  http://www.quellegeixes.cat/ 
-AU, LLEGIM! http://www.edu365.cat/primaria/muds/catala/lectures/index.htm 

                                                          
          Estem en XARXA: http://blocs.xtec.cat/... 
        Amb el CATÀLEG Epergam de la Biblioteca en línia:                                                             

                       Guies del Seminari de Biblioteques Escolars Ribera d’Ebre:   
                                                           http://blocs.xtec.cat/bibliotequesescolarsriberadebre 


