SEMINARI COORDINACIÓ DE
BIBLIOTEQUES ESCOLARS

CICLE SUPERIOR

GUIA DE LECTURES
101 bones raons per no parar de
llegir.
Guillaume
Long
(il·lustr.).
Barcelona: Barcanova, 2012. ISBN 97884-489-3039-4 Hi ha moltes raons per
les quals val la pena llegir.
Egipte. Pau Joan Hernàndez i Fernando
Vicente (il·lustr.). Barcelona: Combel,
2012. ISBN 978-84-9825-569-0 Cada
doble pàgina és una visita privilegiada a
un escenari ple de màgia...
La llegenda de Sant Jordi. JosepFrancesc Delgado i Roger Olmos
(il·lustr). Barcelona: Baula, 2008. ISBN
978-84-479-1766-2 Temps era temps hi
havia un reialme on hi governava un
rei…
La llegenda del rei Artur i els seus
cavallers. Antoni Dalmases i Pere
Ginard (il·lustr.). Barcelona: Combel,
2012. ISBN 978-84-98257-25-0 Primera
reescriptura completa en català del cicle
artúric.

Les escoles participants en l’elaboració de la guia
de lectura són:

Sant Jordi 2012

- 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)

El llibre
dels
grans contraris
psicològics. Oscar Brenifier i Jacques
Després (il·lustr.). Barcelona: Cruïlla,
2012. ISBN 978-84-661-2948-0 Aprendre
a reflexionar sobre els principals temes
relacionats amb la psicologia.
Què m’està passant? Marc Parrot i Eva
Armisén (il·lustr.). Barcelona: Lumen,
2009. ISBN 978-84-488-2965-0 Parla
d'emocions quotidianes com la ràbia, la
vergonya o la por..
La vuelta al mundo en 80 días de Julio
Verne. Loïc Dauvillier i Aude Soleilhac
(il·lustr.). Madrid: SM, 2012. (Ex-libris).
ISBN 978-84-675-5307-9 Embarcarse en
un viaje de 80 días sembrado de
obstáculos.

Amb la col·laboració de

PFZ del Garraf 2011-2012

EDUCACIÓ INFANTIL

CICLE INICIAL

CICLE MITJÀ

Busca i rebusca. Àngels Navarro. Barcelona:
Estrella Polar, 2011. ISBN 978-84-9932-665-8
Llibre amb fotografies a tot color i més de cent
jocs d'observació. Cadascun d'aquests jocs
proposa al nen la pràctica d'un seguit
d'habilitats cognitives fonamentals per a
l'aprenentatge.

Bona nit, Carola. Jakob Hein, Kurt Krömer i
Manuela Olten (il·lustr.).
Barcelona:
Takatuka, 2012. ISBN 978-84-92696-74-1
La Carola no té por de res ni de ningú. No
és estrany, per tant, que no s’espanti gens
ni mica quan una veu greu i terrorífica se li
adreça de nit.

L’abella de més. Andrés Pi Andreu i Kim
Amate (il·lustr.). Barcelona: Takatuka, 2011.
ISBN 978-84-92696-57-4 Al rusc s'ha armat
un gran rebombori. Una comisió d’abelles
arriba a la conclusió que hi falta espai perquè
hi ha una Abella de més.

Celebrem Sant Jordi. Maria Espluga
(il·lustr.). Barcelona: Barcanova, 2012. (Petit
univers). ISBN 978-84-489-2904-6 Un any
més arriba la Diada de Sant Jordi: regalarem
llibres i roses i viurem un munt d’aventures!

L’excavaller sant Jordi. Mercè Canals i
Lluís Farré (il·lustr.). Barcelona: Baula,
2011. (Ala delta. Sèrie vermella; 39). ISBN
978-84-479-2264-2 Des de que sant Jordi
s’havia retirat de la feina de cavaller, no
volia saber res més de sortir corrents a
salvar víctimes de monstres.

Cosas que me gustan de mis amigos. Trace
Moroney. Madrid: SM, 2012. (Cosas que me
gustan). ISBN 978-84-675-5176-1 Situaciones
cotidianas de los niños para generar un
pensamiento positivo y reforzar la autoestima
del niño.
Dracs, princeses i roses. Estel Baldó,
Montse Español (il·lustr.) i altres. Barcelona:
Barcanova, 2012. (El bosc de colors). ISBN
978-84-489-2901-5 Per què els dracs sempre
han de ser ferotges i sanguinaris; les
princeses, tocades i posades, i les roses,
sempre vermelles?

Fora mal-sons! Elisenda Roca i Cristina
Losantos (il·lustr.). Barcelona: Bambú, 2012.
ISBN 978-84-8343-166-5 En Joan és un
nen tranquil i rialler de dia, però quan arriba
la nit l'assalten tota classe de temors.

El gran combat. Ole Könnecke. Barcelona:
Símbol, 2012. (Simbolet). ISBN 978-8415315-02-5 L'Anton i en Lluc competeixen
per tot. De fet, volen ser tot més que l'altre...

Les emocions d’en Pol. Liesbet Slegers.
Barcelona: Baula, 2012. ISBN 978-84-4792442-4 Un llibre sobre les emocions, amb
solapes i jocs de descobriment per gaudir
amb els més petits.

Més! Emily Gravett. Barcelona: Cruïlla,
2012. ISBN 978-84-661-2947-3 Què feia el
drac de Sant Jordi quan era petit? En
aquesta història descobrireu com era.

El tren. Montse Ganges i Cristina Losantos
(il·lustr.). Barcelona: Combel, 2012. (Cavall
volador acció. Viatgem). ISBN 978-84-9825736-6 Les joguines, els oficis i els mitjans de
transport són els protagonistes.

La princesa Isabella. Cornelia Funke i
Kerstin
Meyer
(il·lustr.).
Barcelona:
Ediciones B, 2012. ISBN 978-84-666-50694 Ser princesa no és, ni de bon tros, tan
meravellós. A la Isabella no li agradadava
gens anar amunt i avall amb vestits delicats
i amb una corona al cap.

Tu com estàs? Imapla. València: Bròsquil,
2006. ISBN 978-84-96509-24-5 Planteja de
forma atractiva un recorregut per sis
sentiments diferents. A través d’uns
personatges fàcilment identificables pels
lectors, nens i nenes protagonistes, apareixen
representats els següents conceptes: estar
content, espantat, trist, afectuós, enfadat i
adormit

Sant Jordi, la princesa i en Roderic.
Xavier Blanch i Francesc Rovira (il·lustr.).
Barcelona: Baula, 2009. (Capsa de contes;
8). ISBN 978-84-479-1956-7 Explica la
història d'un heroi lluitarà per aconseguir la
llibertat del seu poble i per salvar la vida de
la princesa.

En família. Alexandra Maxeiner i Anke Kuhl
(il·lustr.). Barcelona: Takatuka, 2011. ISBN
978-84-92696-72-7 Una divertida guia per
entendre
les
diferents
constel·lacions
familiars.
La llegenda de Sant Jordi explicada pel
senyor drac! Carles Sala i Vila i Carole
Hénaff (il·lustr.). Barcelona: Cruïlla, 2012. 97884-661-3010-3 La llegenda de sant Jordi
explicada pel drac, que resulta que, al final, es
va fer amic del cavaller!
El llibre i la rosa. Geronimo Stilton.
Barcelona: Estrella polar, Barcelona. 2012.
ISBN 978-84-9937-62-4 A la descoberta de
l’extraràtica Festa del Llibre i de la Rosa: la
Diada de Sant Jordi!
Que comenci la festa. Marta Luna i Víctor
Escandell (il·lustr.). Barcelona: La Galera,
2012. ISBN 978-84-246-4347-8 Qui és la
patrona dels músics? Quin és, segons la
tradició, el dia dels enamorats a Catalunya?
¿Qué es el amor? Davide Cali i Laura
Cantoni (il·lustr.). Zaragoza: Edelvives, 2012.
ISBN 978-84-263-8260-3 «Qué es el amor?»,
se pregunta Emma. Le plantea la cuestión a
su mamá, a su papá, a su abuela, a su
abuelo... Y obtiene cuatro respuestas
diferentes.
Un drac amb massa fums. M. Carme Roca i
Ignasi Blanch (il·lustr.). Madrid: Oxford, 2012.
(Arbre de la lectura. Sèrie infantil; 30). ISBN
978-84-673-7344-8 En Fumeres és un drac
amb molts fums, que a causa de seu mal
caràcter, es converteix en un ésser solitari; i
estar sol li fa venir molta son.

