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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 5è i 

6è. 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  

Cinquè i Sisè 

 

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 



Còmics 

Per aprendre coses noves 
 

Lectures entretingudes 

L’últim acte al teatre de l’Òpera, Irene Adler 

I*** Gat 

 Sherlock, Lupin i Irene tenen una cita a Londres. 

Però Lupin no apareix, el seu pare ha estat empre-

sonat, se l’acusa de robar i matar a Alfredo Santi, 

secretari del gran compositor Giuseppe Barzini. Els 

tres joves hauran d’investigar per aconseguir atra-

par al verdader culpable, però abans els tocarà 

salvar a la cèlebre soprano Ofèlia Merridew. 

Tria un dels llibres de les col·leccions titulades:  

    Un cas per a tu i la Penya dels Tigres I*** Bre 

      El Clan dels marcians  I*** Mar 

O decideix el fil de la història sent el protagonista 

a: 

      Tria la teva aventura  I*** Pac 

La misteriosa amenaza alienígena, Art Baltazar 

IC Bal  

Superman, Superboy, Supergirl i les supermascotes 
formaven fins ara la superfamília, però ara assistim 
a la incorporació de nous membres: Acer, Bestiola 
i... Lara, la mare de Superman! I per descomptat, no 
poden faltar els dolents més poderosos i malignes, 
com Lex Luthor, Metalo, Brainiac, el Paràsit, el 
Jugueter o Bizarro. 
 
Podeu fer una ullada també a la secció de còmics 

‘Manga’, on podreu trobar, entre d’altres, The Prin-

ce of Tennis o Doctor Slump. 

 

El gran llibre dels invents que ens han canviat 
la vida, Sophie Créspon I608 Cre  

Un llibre que recull alguns dels invents i descobri-

ments que van canviar les nostres vides. Les vacu-

nes, la pasta de dents, l’MP3, el sostenidor, els 

patins en línia, els post-it, els pantalons texans, els 

telèfons mòbils, les motos, les tisores, el xiclet, 

internet...   

Steve Jobs: la biografia il·lustrada, Jessie 

Hartland I92 (Job) Har 

Geni? Problemàtic? Innovador? Visionari? Boig? o 
simplement una persona lliure i sense límits capaç 
de canviar el món. Una biografia il·lustrada i molt 
personal adreçada a aquells que pensen que no 
poden canviar el món amb les idees i amb els som-
nis. 

La fortalesa del capità Memo, Peter Walker 

I*** Wal  

Una nova aventura de la colla AZ, en aquesta 

història  naveguen dins d’un submarí de la Segona 

Guerra Mundial i arriben a una ciutat subaquàtica. 

Ben aviat s’adonaran que els han parat una trampa: 

són dins d’una base secreta i formen part d’un 

negoci clandestí despietat.  

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

titulades:  

 Els Meus monstres I*** Bre 

 Casi fantasmas I*** Sti 

Danny el campeón del mundo, Roald Dahl      

I*** Dah 

En Danny se sent molt orgullós del seu pare. Està 

convençut que és el millor del món, fins que una 

nit descobreix el seu gran secret. Malgrat tot, en 

Danny està decidit a ajudar al seu pare i a mantenir 

la bella relació d'amor i complicitat que els uneix .  

Salveu en Rafe!, James Patterson I*** Pat 

Continuen les esbojarrades peripècies d’en Rafe 

Khatchadorian! Si vol sobreviure, haurà d’entrenar-

se i assolir les nocions bàsiques de supervivència 

per a principiants: escalar un penya-segat, navegar 

per ràpids i enfrontar-se a les seves pròpies pors. 

Perquè els pitjors anys de la vida d’en Rafe de 

vegades són bons. D’altres vegades, dolents. Però 

per sobre de tot són per petar-se de riure.  

Prohibida la ducha!, Juan Soto Ivars I*** Sot 

Des que era petit, a l'inventor Edward Lacoste tots 

li deien que es dutxés, es rentés les dents i orde-

nés el seu laboratori, així que va crear Péstor, un 

món paral·lel on les normes d'higiene funcionaven 

al revés i va anar a viure allà. Però va cometre un 

error: va deixar obert el seu laboratori a la Terra, i 

ara els bessons Joan i Paco i els seus amics s'han 

teletransportat per error a Péstor .  

Un amic excepcional, David Walliams I*** Wal 

Per què ha decidit ajudar al senyor Ferum, la 

Chloe? Doncs perquè és l'única persona al món que 

ha estat amable amb ella. Sí, potser sí que fa una 

pudor de mil dimonis. Però és simpàtic i molt edu-

cat. A més a més, segur que té històries molt in-

teressants per explicar... i a la Chloe, li encanten, 

les històries!  

Si t’agrada el misteri... 

 

Si vols passar por... 


