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Mares i pares,  
Sóc el Bibliol, el cargolet que viu a la biblioteca. El          

Drac de Tres Caps em prepara cada dia una sopa de 

lletres boníssima que encomana les ganes de llegir! 

A casa vostra els 'cuiners de la lectura' sou vosal-

tres: els pares.  

La millor recepta per a introduir als vostres fills en 

el món de la lectura és poder compartir el què s'es-

tà llegint.  

En aquest tríptic us recomano alguns dels contes 

que més m'han agradat per a nens i nenes de 1r i 

2n. Els trobareu tots a les capses de Lectures d'Es-

tiu, agrupats per edats lectores.     

Bon estiu i bona lectura! 

Lectures d’Estiu 

Recomanacions de lectura  

Primer i Segon 

 

Curs 2015-2016 

Més recomanacions... 
Les biblioteques de Sant Pere de Ribes fem difusió 
de les darreres novetats i recomanacions mitjan-
çant el Blog del Bibliol 

 

Us animem a fer-hi un cop d’ull!!! 

 

http://blogdelbibliol.blogspot.com.es/ 

 
 

 

H o r a r i d’estiu 
De dilluns a dimecres de 15.30 a 20.30 h 

Dijous de 10 a 14 h i de 15.30 a 20.30 h 

Divendres de 9 a 14h i tarda tancat 

Dissabtes tancat 

Tancat de l’1 al 15 d’agost 



LLETRA DE PAL + lletra lligada + lletra lligada + lletra lligada + lletra lligada  Lectures entretingudes 
 

lletra lligada lletra lligada lletra lligada lletra lligada  

La Verema, Estel Baldó I* Bal 

La verema és el temps en que es fa la collita del 
raïm per fer-ne vi. Mitjançant fotografies molt 
descriptives, aquest llibre ens acosta a aquest món 
tan fascinant com complex, que va des que el raïm 
és al cep fins que és processat, seguint uns passos 
molt precisos, per convertir-se en vi. A La verema 
descobriràs tot aquest procés de la collita i moltes 
coses més, com quants tipus de raïm hi ha, com es 
cull o com es premsa. 

La Vaca, Montse Ganges I* Gan 

Els animals són els protagonistes de ZOO, la 
col·lecció del Cavall Volador de Combel, que combi-
na magnífiques il·lustracions amb fotografies en 
color, acompanyades d'uns textos senzills i diver-
tits amb lletra de pal i lligada. Cada títol inclou un 
breu apartat documental perquè els més petits 
descobreixin les característiques de l'animal . 

Animals salvatges, Pere Martí I* Mar 

Aquesta és una selecció de rodolins amb molt de 
ritme que facilita la recitació i la memorització, 
alhora que ajuda els més petits a descobrir algunes 
de les característiques més significatives d' alguns 
animals salvatges. Rodolem Rodolins és una 
col·lecció de llibres adreçada a primers lectors que 
ofereix dos elements fonamentals en l'aprenentat-
ge de la lectura global: d'una banda, el text (amb 
lletra lligada i lletra de pal), format per rodolins, i 
de l'altra les imatges, amb fotografies i dibuix. 

M’agradaria ser… músic, Anna Obiols I* Obi  

M’agradaria ser… és una col·lecció que mostra 

diferents oficis i professions, perquè els infants 

juguin amb la imaginació sobre feines que els agra-

daria fer de grans. Els joves protagonistes s'imagi-

nen fent de bomber, veterinària, cuinera, pagès, i, 

en aquest llibre, de músic. 

Macavity, T. S. Eliot I* Eli  

Macavity és un poema únic. Escrit per T. S. Eliot i 

publicat per primera vegada el 1939, defineix el gat 

més trapella, aquell que mai no deixa cap rastre, 

que sempre té una coartada i que quan arribes… 

mai no hi és. A més a més, en Macavity és un dels 

protagonistes del musical CATS, que ha fet la volta 

al món. 

El primer pas, Bob Graham I* Gra 

Un dijous al matí, a les deu menys un minut, en 

Jonatan va fer el seu primer pas. En aquell mateix 

moment passaven moltes coses al món... En Bob 

Graham ens mostra una visió global del món en un 

sol minut, durant el temps en què un bebè realitza 

el seu primer pas... Amb un enfocament original, 

com una càmera que es va allunyant, descobrim tot 

el que passa en un casa, un barri, una ciutat, un 

país, i al món...  

Un hogar para pájaro, Philip C. Stead I* Ste  

Una granota anomenada Vernon caminava a la re-

cerca de trastos interessants quan, de sobte, va 

trobar a Ocell, una au de fusta. Malgrat ser un 

objecte inanimat, en Vernon suposa que és un au 

real, només que és molt tímida i per això no parla 

molt. Així doncs, en Vernon presenta a l’ocell als 

seus amics. Aquest bell llibre es troba dirigit als 

més petits i narra el viatge emprès pel protagonista 

per tal de trobar una llar per al seu nou amic.  

El primer hipopòtam a la lluna, David Walliams      

I* Wal  

Aquesta és la història de dos hipopòtams que teni-

en el mateix somni: ser el primer hipopòtam en 

arribar a la lluna. L'Hèrcules va erigir el seu propi 

Centre Espacial, mentre que la Sheila va fabricar 

una nau amb els materials que va trobar a la selva... 

Quin d'ells arribarà primer? 

La Selva d’en Miquelet, Joaquim Carbó I* Car 

Si en un altre conte d’aquesta col·lecció vam sa-

ber que en Miquelet ajudava a les formigues a 

omplir el rebost, aquí el trobem en companyia de 

bestioles de totes mides: pugons, mosquits, abelles, 

aranyes, marietes, cuques, caragols, sargantanes, 

dragons, cotorres, coloms, gavines i, fins i tot, una 

tortuga que acaba de despertar del llarg son de 

cada hivern. I el gat, que no perd de vista un ratolí. 

Al final, descobrirem on és aquesta selva tan espe-

cial per on es mou el nostre amic. 

Anem a buscar bolets, Jose Luis Gallego I* Gal 

La Noa i l'avi Joan es calcen les botes i preparen 
les motxilles i els cistells: van a caçar! A caçar 
bolets, és clar. 
La primera guia de bolets per als més petits, per-
què puguin començar a gaudir d'una de les tradici-
ons catalanes més arrelades: la cacera de bolets.  

La Princesa dels matalassos I* Pri 

En aquest conte trobareu personatges i relats 

clàssics capgirats com un mitjó. Amb arguments 

plens de sorpreses i molt d'humor que faran volar i 

desenvolupar la imaginació dels primers lectors. Una 

adaptació personal i moderna de La princesa i el 

pèsol, conte clàssic de l’escriptor Hans Christian 

Andersen publicat per primera vegada el 1835. 

Gegants i bestiari, Roger Roig I* Roi 

Amb l'arribada de l'estiu, ja tenim aquí les festes 

majors. El Patufet i els seus amics fan vida al carrer 

i s'ho passen d'allò més bé seguint les cercaviles, 

en què tenen un destacat protagonisme els ge-

gants, els capgrossos i els elements del bestiari 

popular i tradicional. Visca la festa! 


