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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 3r i 

4rt. Els trobareu tots a les capses de Lectures 

d'Estiu, agrupats per edats lectores.     

Bon estiu i bona lectura! 

Lectures d’Estiu 

Recomanacions de lectura  

Tercer i Quart 

 

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 



Els que estan de moda... Per aprendre coses noves 

 

Lectures entretingudes 

A ritme de samba! , Ana García-Siñeriz I** Gar 

Una nova aventura de la Banda, aquest cop en una 

ciutat increïble, Rio de Janeiro, en ple carnaval! La 

Matilda, la Liseta i la Zoè enlluernaran tothom amb 

les seves disfresses al·lucinants, mentre segueixen 

la pista d’un lladre d’art internacional. Es tracta del 

«barbes», un autèntic professional que cada vega-

da que roba un retrat hi deixa una reproducció del 

mateix personatge, amb uns bigotis ben galdosos. 

Esgarrifances a les muntanyes russes, Geroni-

mo Stilton I** Sti 

L'esperada Fira de la Por envaeix els carrers de 

Lugúbria amb atraccions terrorífiques! Tenebrosa i 

Geronimo no perden l'ocasió per divertir-se i deci-

deixen provar la monstruosa muntanya russa de les 

calaveres, que fa desaparèixer aquell que hi puja... 

Brrr... quin cangueli de bigotis! 

Operación conejito, Sally Gardner I*** Gar  

Quan l’Emily Vole hereta una botiga abandonada, 
es troba amb un món màgic que ella desconeixia. 
Una bruixa que odia les fades, un manat trapella de 
claus daurades i un tren ple de conillets de brillants 
colors són només algunes de les sorpreses que 
aquest món li té reservades. 
 
Tria un dels llibres d’ I*** de les col·leccions 

titulades:  

  

 La Penya dels Tigres  I*** Bre 

 Cor de drac  I*** Bre 
 

Agatha Mistery  I*** Ste 

El gran llibre de l’espai, G. Stilton I523 Sti  

El professor Volt ha reunit amb urgència Geronimo i 

tots els seus companys perquè els vol encomanar 

una missió... molt espacial! De la mà dels vostres 

ratolins preferits, coneixereu totes les curiositats 

que es troben dins l’Univers: els planetes més 

semblants a la Terra, les estrelles i els forats ne-

gres, els diferents tipus de galàxies, les naus espa-

cials, el dia a dia dels astronautes...  

Taller de panadería para niños, A. Wheatley      

I641 Whe 

Un recull de receptes il·lustrades per a obtenir 

tota mena de productes de fleca. Inclou instrucci-

ons, pas a pas, amb il·lustracions molt clares del 

procés. 

Un zombi a Hollywood, Peter Walker I*** Wal  

Una nova aventura de la colla AZ, en aquesta 

història els protagonistes arribaran a Los Angeles. 

Un seguit de fets provoca que necessitin un munt 

de diners per poder superar les dificultats. Com que 

tenen Hollywood a tocar, no se’ls acut altra cosa 

que apuntar-se com a actors d’una pel·lícula de… 

zombis!!! Realitat i ficció es barrejaran en un munt 

de situacions rocambolesques.  

I també un dels llibres d’ I*** de les col·leccions 

titulades:  

 Els Meus monstres I*** Bre 

 Casi fantasmas I*** Sti 

La Mansió de l'Esparver, Luca Blengino I** Ble 

Cercant una exclusiva periodística, la Priscilla Fizz 

investiga sobre la Mansió de l'Esparver, el castell 

abandonat que domina la ciutat de Taràntula. El 

lloc que pertanyia a l'Artemius Creep, el llegendari 

caçamonstres mort vint anys enrere. Juntament 

amb el seu amic Bablú, escriptor d'històries de 

terror i un poruc de primera, la Priscilla es llança a 

una aventura esgarrifosa... 

La Jordi es vol tallar els cabells, Enid Blyton      

I** Bly 

La Jordi només vol anar a tallar-se els cabells, però 

topa amb uns lladres. En Juli, en Dick i l'Anna estan 

massa ocupats menjant gelats per ajudar-la. Qui la 

vindrà a rescatar? 

Contra el fantasma del foc, Maite Carranza I** 

Car 

Els set cavernícoles juguen entusiasmats al costat 

de la cova aliens a qualsevol perill… Però un succés 

inesperat fa que hagin de sortir cames ajudeu-me a 

la recerca del foc, sense saber ben bé com aconse-

guir-lo. Encara sort que tenen l’ajuda de la Neandi i 

de les seves pedres miraculoses per evitar que el 

bruixot Capdesoca els llanci algun conjur maligne… 

Un viatge inesperat, Llort & Macip I** Llo 

L’Arman és un noi com qualsevol altre. Té uns 

pares que l‘estimen, una colla d’amics, una mascota 

que es diu Tim i és un lèmur... Però de cop i volta 

canviarà tot. Després d’un accident doble, l’Arman 

adquirirà un superpoder molt especial... i acabarà a 

l’altra punta del planeta! 

Si t’agrada el misteri... 

 

Si vols passar por... 


