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 - C. Mitjà: 
- “L’arbre generós”.  

         Autora: Dolors Udina Ed. Kalandraka 

 

-  “Hilda y el perro negro”  
     Autor: Luque Pearson Ed. Barbara Fiore 
 

- “Los rascacielos ”, de Germano Zullo                   
    Ed.Libros del Zorro Rojo.      
    
- “La màquina del temps” ,de                                     
            Meritxell Martí. Ed. Cruïlla 
 
- “Un dia de caca i vaca”,de Fina de Casalrrey.     
     Ed. Bromera. 
                                                  
- “Cadavereta vermella” de Luís Murillo                      
                                  Editorial Animallibres 
 

  - C.Superior: 
 - “La nena que es va convertir en mòbil”, de  

     Francesc Puigpelat. Ed. La Galera  
      

-“L’aprenent de bruixot i els invisibles”, de 

   Jordi Sierra – Ed. Edebé 

     
- “Jo que vaig dormir amb lleons”, de Laia   
 Longan. Ed. Animallibres. 
   
-“Atrapat al zombi Park”. Peter Walker                  
   Ed. Baula 
 

-“ El chico más veloz del mundo”: Autora  
Elisabeth Laird  Ed. Takatuka 
 

-“A Dotte le va a dar un ataque”: Autora: 

Patricia Schröder – Ed. Edelvives 

 
 
 
 

    Lectures per compartir fills/es amb    
    pares i mares: 
       Amb fills/es grans: 
  - “Antes cuando Venecia no existía”,      
       Autor: Victoria Pérez.  Ed. Anaya       
             

     Amb fills/es mitjans-Educació emocional 
  -“Tu sí que m’estimes, Berta! ” Autora Júlia  
      Prunés  Editorial Books. 
 

     Amb fills/es de CI -Estimació 
   -“Nascut del cor”. Berta Serrano. Ed.Kókinos 
      Autora: Eline Snel. Ed. Kairós 
 

Lectures per a mares i pares 
- “La boira amaga l’assassí” Autor: 

Jordi Solé- Ed. Ebookation 
(Triat pel Club de lectura de Pares i 
Mares de l’Escola). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
              Conta contes familiars 

 
 
 
 

 
 
 

 

NOTICIES 
 

 El Departament d’Ensenyament 
ens ha vingut a gravar els tres 
Clubs de lectura. 

 

 Fòrum dels alumnes de 1r i 5è 
amb l’autor/a del llibre llegit. 

 
 L’escriptora Olga Xirinacs, ens 

va venir a visitar perquè hem 
participat en el seu homenatge.                                                                                 

 

 Conta- contes de 
col.laboracions de les famílies, 

 
 

 

 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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- El Departament d’ensenyament ha vingut 
a l’Escola a gravar els tres Clubs de 
lectura i ho publicarà al setembre, 
 

- Club de lectura d’alumnes de 6è. 
- Club de lectura familiar de 5è. 
- Club de lectura de pares i mares. 

 

 

-Fòrum de R. Alcántara per als alumnes de 
1r i s’ho van passar molt bé. 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Rebuda i Fòrum amb  Mercè Anguera:  
 Els alumnes de 5è la van rebre amb molta 
il.lusió. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Olga Xirinacs ens va visitar al mes 
de maig i ensva fer molta il.lusió. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recomanacions: 
 Aquí teniu aquests consells per a millorar la 
lectura:  
* 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. 
* 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. 
 
 
 

 

US RECOMANEM AQUESTS LLIBRES  
 

- Amb un bon llibre a l’estiu, et divertiràs.   
 

- Ed. Infantil: 
  - “De quin color és un petó”? Aut: Rocio  
      Bonilla  E. Animallibres 
 

  - “Osos”. Sean Taylor. Ed. Libros del Zorro Rojo 

 

         - “Comptem ocells”:Melvin, Alice. Ed. Corimbo.  

 

 

  - “Bon viatge petitó”, de Beatrice Alemagna 

       i Editorial A Buen Paso. 

 

-  “La història del petit liró que no podia  

     dormir”, de Krestin Schoone. Ed.Kokinos. 

 

   - “L’elefant surt a passejar.”de Nakano,   

       Hirotaka - Ed. Lata de sal 
 

  - C. Inicial: 
   -  “L’ ós que volia deixar de ser petit”:   

         Ricardo Alcántara. Ed. Pagès                     
         

   - “L’ illa de l’avi”, de Benji Davies  Ed. Andana            

           
   -“Més històries de la bruixeta Rosaura” de  
       Carles Sala. Ed. Cruïlla 
 
   - “Un asunto de dragones”,  
        Autora: Ronal Badel . Ed. Edelvives 
 

   - “El cavaller impetuós”.de Gilles Bachelet.                         
       Ed. Joventut. 
 
    -“Hilos y tijeras”,de R. Alcántara. Ed.Algar 
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