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El Govern declara l’any 2015 com a Any 

de les Biblioteques, coincidint amb el 

primer centenari de la creació de la 

Xarxa de Biblioteques Populars de la 

Mancomunitat de Catalunya. 

http://biblioteques.gencat.cat/ca/ 

Aprofitem els recursos i activitats que 

ens ofereixen les biblioteques properes. 

Sabies que en el món hi ha biblioteques 

de tot tipus? 

Des del biblioburro de Colòmbia fins les 

biblioteques digitals com aquesta 

biblioteca virtual de contes: 

http://www.petitsxpetits.org/ 

DESCOBREIX BIBLIOTEQUES. 

               

EFEMÈRIDES LITERÀRIES 2015 

  “150 Anys de la Publicació 
ALÍCIA AL PAÍS DE LES MERAVELLES” 
Un dels contes més famosos de la literatura universal,  compleix 150 
anys. Amb motiu d’aquest aniversari, 150 il�lustradors d’arreu del món 

han col�laborat en la creació d’un llibre entorn la figura d’Alícia:   
                  http://www.150alice.com/ 
 

                  
 
 

“25 Anys de la mort de Roald Dahl” 
Molts llibres d’aquest autor ens fan somiar com: 

-Charlie i la fàbrica de xocolata 
-Versos perversos 
-La girafa , el pelicà i jo 
-Les bruixes 
-Matilda 
-El cocodrilo enorme 
-James i el préssec gegant 
-El fantàstic senyor Guillot 
-El dit màgic,... 

Històries per ser llegides o escoltades a partir de 8 anys. 

                    
 
 

“50 Anys de la publicació  
          CONTES PER TELÈFON” 
      de Gianni Rodari, reeditat per l’editorial Joventut. 
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     NOVETATS A LA BIBLIOTECA: 
  
             Per a totes les edats: 
 
-Col�lecció ALES DE PAPER, de l’editorial LYNX 
Natura i ficció combinades. 
Cosulteu la nostra guia a l’Epergam: 
http://aplitic.xtec.cat/epergam/web/infoGuiaweb.jsp?id=1018850&idBiblio
=9889&titolGuia=Col%B7lecci%F3%20ALES%20DE%20PAPER 

Trobareu més de dotze títols. 

      
 

A partir de 5 anys i fins a 7: 
 

-Col�lecció LES EINES PARLEN, editorial Salvatella, 
d’Elisenda Guiu, il�lustrats per Rita Culla i Sílvia Pla. 
Llibres escrits en forma de rodolí i en lletra de pal per als 
que comencen a llegir: 

  Cada conte presenta un objecte en primera persona 

que explica com funciona i una proposta d’activitat al final 
amb dibuix per acolorir.  
Des del llibre electrònic, al ratolí, el mòbil, la pissarra 
digital, l’ordinador, la impressora, internet, la bateria,... 

 
A la web de l’editorial podeu consultar tots els títols: 
http://www.salvatella.com/index.php?id_product=1359&controller=produc
t&id_lang=2 
 
 Nosaltres en tenim uns quants a la biblioteca de l’escola 
a la vostra disposició. 
 

Podeu agafar els llibres que us 
interessin en préstec. 
Només cal fer la consulta prèvia. 
 

                              
Per aquest Sant Jordi 

us recomanem: 
-La gran fàbrica de les paraules 
d'Agnès de Lestrade, editorial: S.L. SLEEPYSLAPS 

              Booktrailers a: 
https://www.youtube.com/watch?v=S8GJHLqey38 
i sense imatges https://www.youtube.com/watch?v=SeoMMLmEoA8 

 

                 
L’endrapasomnis 
Editorial Joventut 
http://www.editorialjuventud.es/4178.html 

 
 

                       

La zebra Camil�la 
Editorial Kalandrka 
https://www.youtube.com/watch?v=lXW5ej2EdXA 

 
 

                      ALTRES RECOMANACIONS  A: 

-CORNABOU, revista de literatura infantil i juvenil 
http://www.andreusotorra.com/cornabou/ 
 
-FARISTOL, revista del llibre per a infants i joves 
http://www.clijcat.cat/faristol/paginas/index.php 
 
 
        
Al nostre blog trobareu les activitats de la biblioteca: 
http://escolademiravet.blogspot.com.es/ 

 
I l’enllaç al nostre CATÀLEG DE LA BIBLIOTECA 
Epergam EN XARXA, des de qualsevol punt: 

www.xtec.cat/epergam 

   
Butlletí elaborat a partir de les Guies del Seminari de Biblioteques Escolars  Ribera 
d’Ebre:        http://blocs.xtec.cat/bibliotequesescolarsriberadebre 


