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Com cada any celebrem Sant Jordi!  

Comencem amb nous llibres 

 que ens porten noves històries 

 i noves vivències! 

 

 
Novetats sobre la llegenda de 

Sant Jordi: 
 

 
-La llegenda de sant Jordi... 

explicada pel senyor drac!  
Autor: Carles Sala i Vila 

Editorial: Cruïlla, 2012 

Edat: a partir de 7 anys (I2) 

“Una divertida història que li  

dona la volta a la llegenda tradicional” 

 

 

       CELEBREM: 

 

 
http://www.anyespriu.cat/ 

 

 
http://www.joanaraspall.cat/ 

    

  Decàleg del bon lector: 
 
1.-El dret a triar el llibre que més t’agradi 

2.-El dret a saltar pàgines i fer tastets 

3.-El dret a no acabar el llibre 

4.-El dret a rellegir 

5.-El dret a llegir com vulguis i passar-t’ho bé 

6.-El dret a identificar-te amb el personatge i imaginar 

7.-El dret a descobrir les històries 

8.-El dret a llegir en veu alta i dir la teva 

9.-El dret a comparar llibres i proposar-ne de nous 

10.-El dret a compartir lectures o el que t’agrada del llibre 

 

 
Bones recomanacions: 
                  Els llibres més llegits de 
                 “LO CABÀS VIATGER” 
                   De les Biblioteques Escolars de la Ribera d’Ebre. 
Aquest any hem engegat la ruta de tres cabassos procedents de la pauma 
de Rasquera plens de llibres de les biblioteques escolars ,recomanats pels 
xiquets i xiquetes de diferents escoles, des del seminari de biblioteques. De 
la primera ruta aquí us deixem els més llegits: 

 

 
-Miradas 
Wiesmüller, Dieter 
Editorial Kalandraka, 2010 
A partir de 7 anys (I2) 
http://www.kalandraka.com/blog/wp-content/uploads/2011/05/Miradas.pdf 
“El món amaga grans sorpreses. En totes parts, visquis on 
visquis, sempre hi ha alguna cosa per descobrir. Descobreix 
a cada hàbitat quin animal et mira.” 
(Recomanat pels alumnes de l’escola de Tivissa) 
 

-Quatre amics i mig en... 
Col·lecció a partir de 10 anys. 
Friedrich, Joachim . Editorial edebé, 2011 
http://www.planlector.com/ficha_libro.asp?id=1781&idioma=2 
“Com aquesta colla resol autèncitcs casos policials.” 
 (Recomanat pels alumnes de l’escola  Lluís Viñas de Móra d’Ebre)  
http://www.cuatroamigosymedio.com/ca/l_autor.html 
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Editorial Vicens Vives 
I molts títols més de la col·lecció  
“Pinyata” per als petits. 
Col. “Cucanya” per als majors de 10 anys 
amb clàssics adaptats. 
(Recomanat pels alumnes de l’Institut-Escola Tres 
d’Abril de Móra la Nova) 

 

 
-El follet Oriol i el laberint misteriós  
Sardà, Oscar 
Editorial Barcanova, 2012 
Al bloc de l’autor trobarem punts de llibres dels 
personatges d’aquests contes i molts recursos. 
(Recomanat pels alumnes de la ZER Ribera d’Ebre 
Nord, a partir de 6 anys) 
 

 
-El diari del Greg  
Kinney, Jeff.  Il·lustracions de Wimpy Kid 
Editorial: Estrella Polar 
http://diariodegreg.com/ 
(Recomanat pels alumnes de l’escola 1 d’Abril de la 
Palma d’Ebre, a partir de 10 anys) 
 
 

 
-La Plis Plau se’n va a buscar l’estiu 
Molist, Pep. Il·lustrat per Cristina Sardà. 
Editorial Baula 
Una vaca riallera que agrada molt als petits. 
 http://baula.com/literatura-infantil-i-juvenil/primers-
lectors/la-vaca-plis-plau/ 
(Recomanat pels alumnes de l’escola Sant Miquel 
d’Ascó) 
 

 
-Estimat t’he de deixar 
Mas, Herminia 
Del Roure de can roca, 2010 
A partir de 10 anys. 
(Recomanat pels alumnes de l’escola Pàmies de Ginestar) 
 

 
-El meu petit manual d’experiments  
Editorial Zendrera Zariquiey,  2009 
D’aquesta col·lecció hi ha altres llibres d’experiments sobre 
l’aigua, la llum, l’ecologia, ..., senzills, per a divertir-se. 
(Recomanat pels alumnes de l’escola  Sant Agustí de Riba-roja d’Ebre) 
 

                   Bon  Sant Jordi !! 
 

CONSULTEU EL CATÀLEG DE LA NOSTRA 
BIBLIOTECA ESCOLAR: 
 
 http://www.xtec.cat/web/projectes/biblioteca/epergam 

Amb guies de lectura i novetats. 
 
Així com el nostre bloc: 
blocs.xtec.cat/...................... 
On trobareu un recull d’activitats, fotografies i  també hi 
podeu deixar els vostres comentaris o recomanacions. 
Us hi esperem !!! 
           ____________________________ 
Guies Seminari de Biblioteques Escolars Ribera d’Ebre 
que també trobareu al bloc: 
http://blocs.xtec.cat/bibliotequesescolarsriberadebre 

 
Fonts consultades : 
Biblioteques, LLibreries, Premis i Revistes de Literatura Infantil i Juvenil. 


