
 

 Seminari Biblioteques Escolars Ribera d’Ebre 
                                    _____________________________________________________________ 
       

 
A la Biblioteca trobareu una selecció  
de contes d’hivern i de Nadal  
que us podeu emportar en préstec.    

      
            Il�lustració d'Anna Silivonchik 
 
       Recordeu que per Nadal  
"Un llibre compartit és un bon regal " 
 
                    - .- . - 
 
 

  Domini màgic   (Joan Vinyoli) 

Despunten crits de fulles en els arbres,  
esquinça un vol de grius el capaltard  
i la muntanya, amb blau recolliment  
crepuscular, porta a la falda humil  
un davantal de blats encara tendres.  
M'allunyo dels embruixos del ponent,  
esvento les recances i les cendres  
i de l'antiga troca tallo el fil.  
Pasturen per la nit roques i cabres,  
el riu encès es precipita al mar,  
l'espai vermell s'omple de llamps com 
sabres;  
domini màgic, regne sublunar.  

 
http://lletra.uoc.edu/m/ca/autor/joan-vinyoli 

 

 
  Centenari del naixement d’aquest poeta català.   
    http://www.xtec.cat/web/centres/celebracions 
 

          NOVETATS A LA BIBLIOTECA: 

    ELS ÀLBUMS IL·LUSTRATS 

 

----------DELS NOSTRES IL�LUSTRADORS---------- 

 
  ---Carles Arbat (il�lustrador gironí) a l’editorial Baula: 

♦Vet aquí una nit de reis 
♦Lletraferit 
♦El rei del cul vermell 
     http://carlesarbat.wordpress.com/autor/ 
 

 

           
  ---Ignasi Blanch (il�lustrador ebrenc) 
               http://www.ignasiblanch.cat/ 
 
   ♦1714, escrit per Jordi Sierra i Fabra, il�lustrat per Ignasi Blanch,     
                editorial  La Galera. 

                                            
Book trailer del llibre a:  
   https://www.youtube.com/watch?v=32Ly9L5r0TQ 

   
  ♦Divuit poemes de Nadal i un de cap d’any,  
              a l’editorial Mediterrània. Autora: Joana Raspall  
               Il�lustracions: Ignasi Blanch 
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-----------MÉS ÀLBUMS IL�LUSTRATS------- 
♦Col�lecció faules il�lustrades de l’editorial 
Susaeta 

-L’arbre dels desitjos. 
-Bona nit, osset 
-La família ós i la gran tempesta 
-El conillet valent 
-El teixó misteriós,... 

   
 

-----------CLÀSSICS REEDITATS--------- 
♦Stelalluna, de Janell Cannon, editorial Joventut 
    

                  
 

♦Allà on viuen els monstres de Maurice 
Sendak, editorial Kalandraka 
Un àlbum Iil�lustrat clàssic reeditat i portat al cinema que ens parla d’un 
nen entremaliat que a la seva habitació emprèn un viatge cap on viuen 
uns monstres molt humans. 

                 
 

 
EL QUE NO US PODEU PERDRE I QUE 
TROBAREU A LA BIBLIOTECA COMARCAL : 
♦ El príncep dels embolics de Roberto Aliaga, 
il�lustracions de Roger Olmos 
Editorial Baula 
 

   
              

ÀLBUMS IL�LUSTRATS DE LEO LIONNI: 
Leo Lionni, escriptor i il�lustrador, crea unes imatges senzilles 
però vistoses i expressives, a base de collage. Llibres que ens 
aporten valors per a la bona convivència, i per descobrir que tots 
tenim un do que ens fa especials. Publicats a l’editorial Kalandraka. 
♦ Frederich                             ♦ Neda que neda          

            
♦El somni d’en Mateu                               ♦El petit Blau i el petit Groc 

    
        _________ 

                                             ANY  MAFALDA ANY  MAFALDA ANY  MAFALDA ANY  MAFALDA    

                        
                Vídeo a:    http://bibliotecavirtual.diba.cat/comics/avui_fa/mafalda 

El seu autor, argentí, Quino, crea aquest personatge 
d’historieta, una nena de 6 anys, que sovint incomoda 
als seus pares amb preguntes, defensant la llibertat i  
els drets dels infants, a més, odia la sopa i no suporta  
les injustícies, les guerres, la violència o el racisme. 

   Web oficial de Mafalda: http://www.quino.com.ar/mafalda/ 
 

           
 
 

                      COMPARTEIX LECTURES A: 

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

        Il·lustració de María Arencibia 
Mireu les nostres recomanacions i participeu: 
BLOG DE LA BIBLIOTECA:  
http://blocs.xtec.cat/bibliotequesescolarsriberadebre 
On trobareu un recull d’activitats i  també hi podeu deixar 
els vostres comentaris.  
AMB L’ENLLAÇ AL CATÀLEG Epergam EN XARXA:  
www.xtec.cat/epergam                                                                        

                                                                                    


