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    Per  St. Jordi  xalem amb els llibres! 

          
Llibres que ens parlen de llibres, de natura,   
de poesia,…llibres especials: 

-Per a què serveix un llibre? Ed. Birabiro 

-El llibre sense dibuixos, ed. Estrella Polar 

-Me llamo libro y te voy a contar mi historia, ed. 
Comanegra 

-El cavaller impetuós.  

Ed. Joventut 

http://www.editorialjuventud.es/4255.html 
 

-Olor de maduixa. Recull de poemes de Joana 
Raspall, Pagès editors. 

-Al cel cabretes…Meteorologia i poesia de Lola 
Casas, F. R. Picó,  

 

Apps i recursos digitals de poesia: 

-Poesi@.com  

-Un món de poesia de Joana Raspall 

 http://www.unmondepoesia.cat/ 

-L’univers poètic de Miquel Martí i Pol 
http://www.miquelmartiipol.cat/app/ 

 

Llibres interactius: 

Col·lecció Contes Creatius, ed. 
Parramón, en sis llengües diferents. Ofereix la 
possibilitat de mirar-lo amb el mòbil o la tauleta, a través 
d’una app gratuïta: 

             

-Um llop badabadoc 

-M’han donat carbasses! 

-Sabates, sabatetes i sabatots! 

 

Llibres d’emocions i sentiments per compartir en 
família: 

-Emocionari 

�             Diccionari d’emocions     
      En diferents llengües, ed. Palabras Aladas 
      Un tast a: http://www.palabrasaladas.com/di_lo_que_sientes/emocionari_muestra.pdf 
 
 
 

E   Els diners no creixen als arbres! 

     Estudiar és dur.  

    Conflictes 

    de Jennifer Moore-Mallinos 

 

              
 



     Guia “Llibres recomanats”, abril 2017.      Biblioteca de l’IE 3 d’Abril    Móra la Nova 

 

- 2 - 

 

      NOVETATS A LA BIBLIOTECA: 

     

   -Quan la Terra era plana, Antoni Moras, 
    Editorial Barcanova 
 
 
  
 
 
  -Com escriure realment 
malament, de Anne         Fine, 
editorial Cruïlla.    
    
 
 
 
 
 
  
   
 -Sis contes revoltats, de M Carmen Roca 
editorial Alfaguara 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 __________ 

LLIBRES RIBERENCS - 

LIJ EBRENCA: 

-Moixons de la Reserva Natural 
 de Sebes a Flix. (Guia il·lustrada per als petits) 
Editat pel Grup de Natura Freixe i Pas de Pardal. 
 

            Contes de Marta i Arnau 
     de Remei Franch, edicions del Pirata. 

 Ptolomeu el cuinetes 
     d’ Estrella Ramon, editorial la Galera. 

  La Pansa Esperança de Sílvia Vea. 
 
------------------------------------------------------------- 
 
Podeu consultar llibres i  revistes digitals des de: 
Butlletí eBiblio.cat: 
http://catalunya.ebiblio.es/opac/#index 
 

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

 
         
Mireu les nostres recomanacions i participeu: 
BLOG DE LA BIBLIOTECA: 

http://blocs.xtec.cat/eibiblioteca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On trobareu un recull d’activitats, fotografies i  
també hi podeu deixar els vostres comentaris. Us 
hi esperem !!! 
 
I l’enllaç al NOSTRE CATÀLEG Epergam EN 
XARXA, des de casa o des de qualsevol punt: 
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/epergam/w
eb/biblioteca.jsp 
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