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 - C. Mitjà: 
- “Il.lusions òptiques”.  

    Autor: Tim Leng Ed. Brúixola. 
-  “En Bernat i el pirata Barba-rossa”  
    Aut.:Xavier Castanyer-Ed.Abadia Montserrat. 

- “Amics monstruosos ”, de Anna Manso         
    Ed. Animallibres. 
- “La saltxitxa maleïda” ,de Ursula Vernon  
    Ed.La Galera 
- “Polseres de moda : fàcils i boniques!”   de  
    THIBOULT, Karine Ed. Barcanova 
- “Juanita” – Autor: Jorge Miranda Ed.Edelvives. 
- “Polvo de estrellas” de Stephanie Roth.                    
    Ed. Joventut 
-“El nen que volia un gos. De ”Enid Blyton. Ed.  
    Estrella polar 
  
 
 

  - C.Superior: 
 - “Il.lusions òptiques”. Autor: Tim Leng  

      Ed. Brúixola 

 -  “Bichos asombrosos”. Autor:Rubén Duro  

      Ed. NATIONAL GEOGRAPHIC 
- “Un Delegat increïble”, de Charlie Feelwood 
   Ed. Estrella Polar 
-“EEECS, mocs cagarrines i altres coses”  
    Autora: Sarah Horne fines”. Ed. Cruïlla. 
-“ Maria Antonieta: El diario secreto de una  
    reina ”. Autor: Benjamín Lacombe.  
    Ed.Edelvives. 
-  “El nen que va xatejar amb Jack  
    Sparrow”,de Francesc Puigpelat.  
     Ed. Bromera 
- “ El dragón de hielo”. Autor:George Martin 
     Editorial Montena 
- “L’Oriol Pelacanyes es vol fer d’or”, de Eva  
    Santana . Editorial Baula. 
 

 
 

       Per a mares i pares 
 

   - “L’illa amb llunes”,      
        Autor: Marc Granell  Ed. Tabarca                         
 

-“Els secrets de l’Escola” Autor: Éric 
Veillé.   

      Editorial Blackie Books 
 

-Pel.lícula per a veure juntament amb 
els vostres fills/es: “El libro de la vida” 

de “GUTIÉRREZ, Jorge R. : Intenteu 

trobar el DVD. És molt recomanable 

veure-la. 
 

            -Revista interessant:  “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 familiar de 5è. 
 

 Apertura de la Biblioteca en 

horari post-lectiu.                                                                                                   
 

 Club de lectura de Mares i 

Pares. 
 

 Josepa García contista de 

contes tradicionals ens ha 

il.lusionat als de P4. 
 

 Imma Pujol, contista infantil  

ens ha meravellat. 
 

 Regaleu il.lusió, regaleu llibres: 

Ara que s’acosten les festes 

nadalenques és un bon 

moment per a iniciar o 

augmentar la biblioteca 

personal dels vostres fills/es. 
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Club de Lectura Juvenil a l’Escola. 
Hem constituït el Club de Lectura Juvenil del curs 
2015 - 16 dels alumnes de 6è, que s’hi han inscrit. 
Llibre escollit “ Tigre, tigre”, Autora: Linne Reid 
Editorial Bambú 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Club de Lectura de Mares i Pares. 
Els Pares i Mares que es vulguin inscriure en 
aquest 2n Club de Lectura de Pares i Mares del 
curs 2015-16 encara hi són a temps. Ho poden fer 
passant per la Secretaria del Centre. 
 

Club de Lectura familiar de 5è. 
Enguany hem estrenat un Club de lectura nou:            
El Club de Lectura familiar format per alumnes , 
pares i mares de 5è. Llibre elegit Sir Gadabout. 
Autor: Martyn Berdsley. Ed. Combel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Apertura de la Biblioteca en horari 
post-lectiu. 

 Tots els dimarts, de 16:30 a 17:30. 

 Responsables: Mares de la Comissió 
Mixta de Biblioteca.   

 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.  
                                  

Josepa García, contista infantil: 
Als alumnes de P4 ens ha fet il.lusionar i ens ha 

fet jugar una estona escoltant les seves 

històries i els seus contes. Ha estat genial! 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Imma Pujol, contista infantil: 
Els alumnes de P5 ens ho hem passat molt bé 

amb les historietes que ens ha explicat. 

 

 

 
 

 
 
 

US  RECOMANEM  AQUESTS  LLIBRES  
 
 

- Ed. Infantil: 
  - “Bon viatge petitó”: Beatrice Alemagna   

                            Ed. A buen Paso 

  - “El rei de la casa”. Marta Altés  Ed.Blackie Books 

 

         - “Hola i adéu, els contraris en un àlbum 

              màgic”, de Delphine Chedru . Ed.Kalandraka 

 

  - “Mr. Tutti y las 100 gotas de agua”,de                      

      In- Ryung, Noh. Ed. Barbara Fiore 

  - “De quin color és un petó”, de Rocío Bonilla 

       i Ed. Animallibres. 

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

                                            Editorial Ekaré 

   - “El abuelo de Zulaimar Aut:J.Carlos Méndes- 
        Ed. OQO 
 
 

  - C. Inicial: 
   -  “Un món de famílies” Marta Gómez  
                                                    Ed. Comanegra 

   - “Salvatge”, Emily Hughes Ed. Libros del  
        Zorro Rojo. Llibre Premiat l’any 2015.   
 

   -“ El paraguas”. De Jae Soo Liu.  
      Ed. Pastel de Luna.Inclou un CD musical. 
 

   - “Veintiun elefantes en el puente de  
        Brooklyn”, Autora: April Jones . Ed.Joventut 
 

   - “L’arbre de Nadal torna al bosc”. Autor: J.  
        Francesc Delgado i Ed. Baula.  

                                          
   - “Els animals del jardí” Autora: Gemma         

        Armengol. Ed. Algar (Hi ha 12 títols i es  
        poden adquirir individualment) 
 

 

 

 

 


