
 

   Seminari Biblioteques Escolars Ribera d’Ebre      

_____________________________________________________________________________ 

 
      Per un St. Jordi molt lector !!! 
 
      RECOMANACIONS: 

 

-TRES CONTES DE DRACS 

Gasol, Anna. 
Il·lustracions: Mariona Cabassa,  
Valentí Gubianas i Carles Arbat 
«Sant Jordi i el drac»,  
«El drac de Banyoles» i  
«La Cuca Fera»,  
tres contes entre faules i llegendes . 
baula.com/tres-contes-de-dracs/ 

 
- El drac de canviava de conte cada cop que 
estornudava. Prado, M.  (també en castellà) 

 
 

- MÉS (títol en català) 

 
 
 
 
 
 
Editorial  Beascoa 

(àlbum il·lustrat) 
 

 
 
-Aprendiz de caballero 

 
 
 
 
 
 
Gravett, E. 
 

 

 
 
 
 
French, V. 
Melling, D. 
 
Ed. Edelvives 

 

                

http://publicacions.urv.cat 
Publicació de Josep Cid. URV, 2017. (pag. 136) 
  Parlo d’un riu mític i remorós 
... 

Parlo d’un riu antic, solcat encara  

pels vells llaguts: els últims, llegendaris  

llaguts, tan afuats com una espasa,  

i carregats de vi, de llana, d’ordi,  

i amb mariners cantant sobre la popa.  

Parlo d’un lent crepuscle que posava  

or tremolós a l’aigua amorosida,  

punts de llum a les ales dels insectes, 

solars reflectiments als ponts llunyans. 

Dolça remor de l’aigua en el record. 

 
       Fragment del poema de Gerard Vergés. 

         

 

 

 

  
 
               
 

EBRENCS 

                        

de Cinta Arasa. 
Ed. Animallibres 
http://www.animallibres.cat/fitxa-llibre_cataleg/items/mama-vull-que-siguis-un-
elefant.html 

 
 
 
 

http://publicacions.urv.cat/
http://www.animallibres.cat/fitxa-llibre_cataleg/items/mama-vull-que-siguis-un-elefant.html
http://www.animallibres.cat/fitxa-llibre_cataleg/items/mama-vull-que-siguis-un-elefant.html
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    CONTES COEDUCATIUS 
 

 
-La gallina Crestablava 
Daniel Nesquens 
Mariona Cabassa 
 

 

 
-La Nuna sap llegir  
la ment 
Ed.  BiraBiro 
 

 
-El monstre petit diu NO! 
 Ed. Sushi Books 
 

 
 
-Vermell o per què  
el bullying  
no és cap broma  
Ed. Tramuntana 

   
-Arturo y Clementina 
Ed. Kalandraka 
 (Noves edicions dels contes d’Adela Turin) 

Contaconte: 
https://www.youtube.com/watch?v=3pHIAdW-PHs 
 

ÀLBUMS  IL·LUSTRATS 

                                 

        -Art y Max 

       
Web il·lustrador: http://www.davidwiesner.com 

 
     

 RECOMANATS CABÀS VIATGER 

                        

                           
                  -Les cartes secretes del Ratolí Pérez  
                       Ed. Estrella Polar 
                                         

 
-Una sorpresa molt dolça 

Baldó,Gil i Soliva 
Il. Lluís Filella 

Col. Els contes de la Sika i en Joan 
Editorial  Barcanova 

                                      ________                

                     ___________________________  

                               
 

                      COMPARTEIX LECTURES A: 

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

                                                          
          Estem en XARXA a la web /bloc: 
 

        Amb el CATÀLEG Epergam de la Biblioteca en línia:                                                                                    

                      
  Guies del Seminari de Biblioteques Escolars Ribera d’Ebre:   

                                                         http://blocs.xtec.cat/bibliotequesescolarsriberadebre 
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