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 - C. Mitjà: 
- “Paraules amb cap i peus” .  
    Autor: Salvador Comelles Ed. Barcanova. 
-  “Cara de pardal”  Autora: Rocío Bonilla 
    Ed. Animallibres 
- “Benvolguda Malala ”, de R.McCarney          
    Ed. Joventut 
- “Llindberg, l’agosarada història d’un ratolí     
   volador ” ,de T.Kuhlmann Ed. Joventut  
- “Bichos”, de  Jen Green Ed. Macmillan 
- “L´últim violí”  de Anna Manso- Ed. La meva  
    Arcàdia  
- “Julita”  de Montserrat Galicia. Ed. Baula 
  
- “Swinging Christmas” Autor: Benjamin Lacombe.  
    Editorial Baula. LLIBRE JOIA 
 
 

  - C.Superior:  
 - “ L’esfera imperfecta”.   
      Autor: Jordi Lopesino  Ed. Barcanova 
 -  “Luz,la niña chamán” . Autora:Elena García  

      Quevedo Editorial Legua 
- “Dinosaurios en movimiento”, de  John  
    Woodward Ed.Macmillan. 
-“El libro de la suerte”.  Lairla Sergio.  
     Ed. A buen paso  
-“ L’Ada Goth i el ratolí fantasma ”. Autora:  
     Chris Riddel. Ed. Cruïlla. 
-“ Jan Plata, la crida dels pirates”.  De J-Lluís  
     Badal  Ed.La Galera 
-  “Acudits per a tothom 2” ,de Tony Giménez.  
     Ed. Baula 
- “ El jefe de la manada”. Autora: Inés Garland 
     Editorial Siruela 
- “Madama Butterfly”,  de B. Lacombe. 

       Editorial Baula. LLIBRE JOIA 
  -“Zoom” . Autor d’Istvan Banyai. Ed. Fondo de  
                   Cultura Económica México 

 

 

Per a mares i pares  
  - “La fòrmula més estimada pel professor” ,      
       Autora: Yoko Ogawa Ed. Funambulista                         
 
  -“Educar sin castigar”  Autora Pilar Guembe.   
     Editorial Desclée 
 
   -“Tranquils i atents com una granota”. 
      Autora: Eline Snel. Ed. Kairós 
        (Llibre amb exercicis de relaxació basat  
          en el mètode mindfulness adreçat a nens  
          i nenes de 5 a 12 anys, amb  
          l’acompanyament d’un adult. Ajuda a  
           concentrar-se als nois i noies i a trobar- 
          se mé tranquils). 
 
   - Revista recomanada “Viure”. Ed. Graó.  

És una revista que tracta sobre diferents 
aspectes de l’educació i evolució dels nois i 
noies. Cada mes tracta temes diferents. 
La podeu demanar en préstec a la 
Biblioteca de l’Escola, els dimarts la tarda. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

NOTICIES 
 

• Club de Lectura Juvenil dels 
alumnes de 6è. 

 
• Club de lectura de Mares i 

Pares 
 

• Apertura de la Biblioteca en 
horari post-lectiu.                                                      

 
• Fòrum amb l’escriptor 

Fernando Lalana. 
 
• Imma Pujol, Bibliotecària i 

contista ens ha contat contes 
per a P5. 

 
 
 

• Guies de lectura per a noies,  
nois, pares, mares (tria 
acurada) 
 

• Recomanacions per ajudar a 
noies i nois a trobar gust a la 
lectura. 
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Club de Lectura Juvenil a l’Escola.  
Hem constituït el Club de Lectura Juvenil del curs 
2014 - 15 dels alumnes de 6è, que s’hi han inscrit. 
Llibre escollit “El llibre negre dels secrets”, 
Editorial Cruïlla. 
 
 
 
 
 

Els alumnes inscrits al Club són: Eloy Pérez, 
Clara Ríos, Marc Soto, Iker Soto, Joel Santero, 
Teresa Lorenzo, Elba Mejías, Adrià López,          
Javier Costa, Mar Judal, Run Montes,                     
Sergi Vallejo, Pau Cort, Jordi Zeli, Lucas Munuera 
Andy Santandreu 
 
Club de Lectura de Mares i Pares.  
Hem constituït el Club de Lectura de Mares i 
Pares d’aquest curs 2014-15 amb les mares i 
pares , que voluntàriament s’hi han inscrit. El llibre 
escollit és “La fòrmula més estimada pel 
professor”, de  Yoko Ogawa Ed. Funambulista. 
El 1r debat serà el dia 20 de gener de 2015. 
S’avisarà.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Apertura de la Biblioteca en horari 
post-lectiu. 

• Tots els dimarts, de 16:30 a 17:30. 
• Responsables:  Mares de la Comissió.   
• També podeu demanar en préstec la 

Maleta Viatgera de mares i pares.  
 

 

Felicitem a les famílies  que fan ús de la 
Biblioteca els dimarts la tarda, bé passant-hi una 
estona llegint i mirant llibres o bé fent ús del 
Servei de préstec.                                           

Recomanacions:  
Com els podem ajudar als nostres fills/es a trobar-

li el gust, a la lectura? , us preguntareu.  Aquí 

teniu aquests consells: 
* Intentant que us vegin llegir a casa. Vosaltres  
  sou el seu exemple. 

* Llegint-los contes en veu alta quan són petits. 
* Practicant la lectura amb ells de deu a vint  
  minuts cada dia. 
*Tenint llibres del seu interès a casa. 

* Disposant d’un lloc agradable per llegir. 
* Ajudant-los a planificar un temps per a la  
  lectura. 
* Fent-los conèixer altres formats, com per  
  exemple, els llibres digitals. 

* Interessant-vos per les seves lectures de classe i   

  si podeu llegiu-les. 
* Fent activitats al voltant dels llibres com dibuixar, 
anar a la biblioteca,teatre o cinema. 
* Regalant-los llibres pels aniversaris i celebracions 
tenint en compte els seus interessos. 

*Estimuleu-los  a que facin préstec de llibres de la 

biblioteca de l’Escola i de la  Pública. 

* Féu prèstec de llibres i de la maleta viatgera per a 

pares i mares, vosaltres també. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
US RECOMANEM AQUESTS LLIBRES  
 

- "Amb els llibres per amics no et faltarà  

    companyia. Cada pàgina pot ser un estel   

    que et fa de guia”- Joana Raspall 
 

- Ed. Infantil:  
  - “El petit castor”:  . Amy MacDonald  Ed.ING 
  - “Llana a dojo”. Mac Barnett Ed.Joventut 
 

         - “L’hort d’en Joan”, de Joan Salicrú. Ed. ING 
  - “Quan rugeixen els lleons”,  de Harris, Robie 

      Ed. Corimbo 
  - “La volta al món del Muk”, de Mar Boutabank  
       i Editorial Cruïlla. 

-  “Siete ratones ciegos”. Autor: Ed. Young.  
                                            Editorial Ekaré 

   - “Els animals del jardí ” Autora: Gemma  
        Armengol. Ed. Algar (Hi ha 12 títols i es  
        poden adquirir individualment) 
 
 

  - C. Inicial:  
   -  “La moka, la foca” Ana Matas.  
                                                    Ed. Barcanova 
   - “Benvingut a la família”,  Mary Hoffman  
                                                     Ed. Joventut   
   -“Una papallona dalt d’un barret”.  Gibert  
       Bruno  Ed. Tramuntana 
   - “El dia que los crayones renunciaron” , 
        Autor: Drew Dawalt . Ed. Fondo de Cultura  
        Económica 
   - “En Ferran enfadat”. Autora:Hiawyn Oram.  
                                          Ed. Ekaré 
   - “Els animals del jardí” Autora: Gemma         
        Armengol. Ed. Algar (Hi ha 12 títols i es  
        poden adquirir individualment) 
 

 

 

 
L’ESCRIPTOR F. LALANA ENS VA VISITAR 
I MOLT BÉ ENS HO VAM PASSAR. 


