SEMINARI COORDINACIÓ DE
BIBLIOTEQUES ESCOLARS

CICLE SUPERIOR

GUIA DE LECTURES
El cavaller fantasma. Cornelia Funke i Friedrich
Hechelmann (il·lustr.). Alzira: Bromera, 2012. (Esfera).
ISBN 978-84-15390-41-1 Jon Whitcroft passa una
temporada difícil. La seva mare i el seu nou marit
l’envien a un internat, a Salisbury.

Mortadel·lo i Filemó: Londres 2012. Francisco Ibáñez.
Barcelona: Ediciones B, 2012. (Mestres de l’humor).
ISBN 978-84-666-4728-1En las aventuras de Mortadelo
y Filemón no pueden faltar, como cada cuatro años, las
Olimpiadas, el mayor evento del deporte mundial.

Olimpíades: de l’antiga Grècia fins a l’actualitat.
Richard Platt i Manuela Cappon (il·lustr). Barcelona:
Blume, 2012. (Al llarg del temps). ISBN 978-84-9801585-0.Endinsa't en la història de la competició
internacional més important del món, des del 776 a. C.
fins al moment actual.

Quina força!: física divertida per a gent curiosa. Tom
Adams i Thomas Flintham (il·lustr.). Barcelona: Cruïlla,
2012. ISBN 978-84-661-2942-8 La física explicada pas a
pas i amb molt d'humor. Què és exactament l'
electricitat? Com funcionen les pistoles d'aigua?

Les escoles participants en l’elaboració de la guia
de lectura són:
- Vora del Mar (Cubelles)
- El Morsell (Olivella)
- Les Roquetes (Sant Pere de Ribes- Les Roquetes)
- Els Costerets (Sant Pere de Ribes)
- Les Parellades (Sant Pere de Ribes)
- Miquel Utrillo (Sitges)
- El Margalló (Vilanova i la Geltrú)
- Cossetània (Vilanova i la Geltrú)
- L’Arjau (Vilanova i la Geltrú)
- Ginesta (Vilanova i la Geltrú)
- Divina Providència (Vilanova i la Geltrú)
- Volerany (Vilanova i la Geltrú)
- Ítaca (Vilanova i la Geltrú)
- Llebetx (Vilanova i la Geltrú)
- Baix a Mar (Vilanova i la Geltrú)
- Pompeu Fabra (Vilanova i la Geltrú)

Estiu 2012

Tarzan dels ximpanzés. Enric Lluch i Gemma Capdevila
(il·lustr.). Barcelona: Animallibres, 2012. (La formiga
groga; 33). ISBN 978-84-15095-63-7 Una ximpanzé va
trobar-se una cria abandonada. Va comprovar que
aquella criatura no tenia gens de pèl i a més, era molt
lletja.
Un tresor al safareig. Jaume Copons i Federico
Delicado (il·lustr.). Madrid: Macmillan, 2012.
(Llibresaure). ISBN 978-84-1542-623-3 En Nil passarà
els últims dies de vacances al poble dels seus avis i no es
pot endur la bicicleta. Està segur que s'avorrirà. Fins que
troba una nota misteriosa de Joan el LLarg que indica el
lloc on hi ha un tresor amagat

Víctor i els vampirs. Maite Carranza i Agustín Comotto
(il·lustr.). Barcelona: Edebé, 2011. ISBN 978-84-6830199-0 Víctor Llobregat querría ser japonés, vivir dentro
de un cómic.y llamarse Víctor Yubakuto. Pero él es un
niño normal.

Amb la col·laboració de
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Cançons d’estiu: per saltar i ballar. Noè Rivas I Montse
Ginesta (il·lustr.). Barcelona: Baula, 2012. (Cantem;
7).ISBN 978-84-479-2480-6.Recull de cançons infantils
tradicionals catalanes, amb un Cd adjunt

10 viatges i un somni. Meritxell Martí i Xavier Salomó
(il·lustr.). Barcelona: Combel, 2009. ISBN 978-84-9825490-7Un llibre pop-up per viatjar i somiar desperts. Onze
paisatges plens de color i de poesia, per recórrer amb
bicicleta, amb tren, amb helicòpter... fins i tot amb trineu!

De qui és? Émile Jadoul. Barcelona: Baula, 2012.
(Textures; 1). ISBN 978-84-479-2445-5 Es planteja la
pregunta “De qui és?” El lector amb mitjons de diferents
formes, colors i textures. Així va descobrint a diversos
personatges de conte i finalment al Pare Noel

En el circo: una historia en dibujos. Doro Göbel i Peter
Knorr. Salamanca: Lóguez, 2012. ISBN 978-84-96646-773 Muy temprano, en la ciudad està patas arriba:! Llega el
circo! Multicolores caravanas se abren paso por las calles,
y loe elefantes, el camello y el burro desfilan desde la
estación de mercancías hasta la carpa del circo.

Endevina quina fruita sóc i descobreix l’olor que faig.
Orianne Lallemand. Madrid: Macmillan, 2012. ISBN 97884-7942-940-9 Endevina quina fruita és, aixeca la solapa
per esbrinar la resposta, frega ... i descobreix com fa olor!

Gossos. Emily Gravett. Madrid: Macmillan, 2012. ISBN
978-84-1543-000-1 Gossos grans i petits, entremaliats i
obedients, de carrer i elegants…

On és?: l’hora de jugar. Barcelona: Brúixola, 2012. ISBN
978-84-9906-149-8 Quines joguines s’amaguen sota les
solapes? Aixeca-les totes i diverteix-te un cop i un altre!
Un llibre ple de sorpreses i pop-ups molt divertits.

El senyor Coc fa esport. Jo Lodge. Barcelona: Baula,
2011. ISBN 978-84-479-2184-3 El Senyor Coc i els seus
amics es diverteixen corrent, pedalejant, nedant, jugant a
tennis...Guanyarà alguna medalla el senyor Coc?

Babar i els Jocs Olímpics de la Vila Celeste. Laurent de
Brunhoff. Barcelona: Blume, 2011. ISBN 978-84-9801593-5Babar i la seva família estan molt emocionats: Vila
Celeste alberga els Jocs Olímpics! És la seva oportunitat
de veure en acció als millors atletes de tot el món i de
conèixer a gent nova d'altres països.

Coco i Piu. Alexis Deacon. Barcelona: Ekaré, 2012.
ISBN 978-84-939138-6-1 Dos ous de costat damunt la
sorra: Quan es trenquen, d’un en surt un cocodril i de
l’altre un ocell:són germans. Els dos descobriran la vida i
compartiran el mejar, la casa…cantaran…són diferents
però poden conviure junts.
Endevina quantes endevinalles endevinaràs. Nathalie
Pons i Màriam Ben-Arab (il·lustr.). Barcelona: Vox,
2012. ISBN 978-84-9974-063-8 Les endevinalles
aguditzen l'enginy i desperten la imaginació. Els més
petits, i perquè no, també els gran.

Què fan les girafes? Fabienne Teyssèdre. Barcelona:
Cruïlla, 2012. ISBN 978-84-661-2949-7 Un llibre joc
amb preguntes i respostes per endevinar com són i què
fan els animals de la selva.

Sant Joan. Núria Font i Roser Rius (il·lustr.). Barcelona:
Cruïlla, 2011. (Què celebrem?). ISBN 978-84-661-27400 La nit de Sant Joan. Col·lecció, ambientada en la vida
quotidiana dels infants i que combina il·lustració i
fotografia, per conèixer les principals celebracions del
nostre calendari tradicional.

Un blau com una catedral. Anna Obiols i Subi (il·lustr.).
Barcelona: Baula, 2012. (Capsa de contes; 22). ISBN
978-84-479-2477-6 A Un blau com una catedral
trobarem que el color blau és ben present a les nostres
vides. Ho és a la natura, també en coses que fem servir
habitualment i sobretot en la imaginació.

CICLE MITJÀ
Blancaneu. Mayalen Goust (il·lustr.). Barcelona: Estrella
Polar, 2012. ISBN 978-84-9932-597-2 Una reina molt
bonica sent enveja de la seva fillastra Blancaneu perquè
quan li pregunta al seu mirall màgic, li diu que la
Blancaneu ara és la més guapa del regne. Així que
s’inventarà plans malèvols per acabar amb ella.
Els dinosaures. Natacha Scheidhauer. Barcelona: Cruïlla,
2012. (Atles). ISBN 978-84-661-2857-5 Un atles amb
mapes, transparències i il·lustracions científicament
documentades per explicar com eren i on vivien els
dinosaures que hi va haver a la Terra.

¿En qué obra de arte te gustaría vivir? Violeta Monreal.
Barcelona: Vox, 2012. (Preguntas para mentes
despiertas). ISBN 978-84-678-2865-8 En este libro vas a
ver muchas obras de arte y podrás decidir en cuál te
gustaría vivir.
Oblonski i Petrov i el cas de la calavera vermella.
Gordon Reece. Madrid: Macmillan, 2010. ISBN 978-847942-610-1Oblonsky es el mejor detective de Rusia, y
Petrov, su ayudante, el súbdito más leal del zar. Juntos
van a resolver este escalofriante y divertido caso.

La Palma, una bruixa escabellada. Lola Casas i Subi
(il·lustr.). Barcelona: Alfaguara Grup Promotor, 2008.
ISBN 978-84-7918-096-6 La Palma és una bona bruixa i
ajuda tothom qui pot. Però va tan atabalada que fins i tot
els cabells se li han esvalotat. Tornar a tenir la cabellera
pentinada és dels reptes més difícils davant dels quals la
Palma s'ha trobat mai. Ho aconseguirà?
El petit drac Coco a l’Atlàntida. Ingo Siegner.
Barcelona: La Galera, 2012. (El petit drac Coco; 11).
ISBN 978-84-246-4267-9En Coco està entestat en trobar
tresors perduts. Aquesta vegada el seu destí és la
llegendària Atlàntida! Acompanyat pels seus fidels amics
Òscar i Matilde, el primer que han de fer és trobar un
submarí en condicions. I després... ¡a submergir-se per
trobar el tresor!

Una carta per a l’unicorn! Christian Ponchon i Rébecca
Dautremer (il·lustr.). Barcelona: Baula, 2012. ISBN 97884-479-2485-1En Víctor, el carter, comença un matí una
ronda una mica especial: ha de lliurar una carta a un...
unicorn! Un unicorn a la granja! No trobeu que és una
mica estrany?

