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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 P3 a 

P5. 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  

P3 a P5 

 

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 



Petits Lectors Lectures entretingudes 
LLETRA DE PAL 

Per aprendre a llegir de mica  en mica 

Frankenstein: el primer llibre d’anatomia, Jenni-

fer Adams I* Ada 

Braços, cames, ulls, boca ... una per una, cada part 

del cos configurarà el Frankenstein d'aquest encan-

tador primer llibre d'anatomia. I potser descobriràs 

que Frankenstein no és tan diferent a tots nosal-

tres, ja que també li encanta menjar maduixes i 

llegir bona literatura ! Del que no hi ha dubte és 

que aquesta nova versió de la novel·la clàssica de 

Mary Shelley no és gens terrorífica. 

Un dia a l’escola, Laura Catalán I* Cat 

Què hi passa a l’escola durant el dia? A les 7 del 

matí l’escola està tancada. Encara no hi ha arribat 

ningú. A les 8, ja hi ha els primers nens i nenes, 

que llegeixen, juguen i passen l’estona. A les 9, les 

classes són a punt de començar. A les 10, és l’hora 

del conte… Un llibre de cartó de tretze dobles 

pàgines que mostra, a totes elles, un tall transver-

sal d’una escola.  

Bona nit Pep & Mila, Yayo Kawamura I* Kaw 

Obrint i tancant solapes descobrirem què fan el 
Pep i la Mila abans d'anar a dormir. 
El Pep i la Mila s'adonen que ja és de nit: recullen 
les seves coses, fan un mos i un got de llet, passen 
pel bany, es posen el pijama... i, quan ja són al llit, 
es diuen bona nit! 

Mi pequeña Selva, Katrin Wiehle I* Wie  

Mi pequeña selva és un nou llibre de la naturalesa, 
100% natural pel seu concepte, pel que explica i 
pels materials emprats. Cada nen sap que els ani-
mals exòtics del zoològic procedeixen de la selva 
llunyana  on hi ha alts arbres, enfiladisses denses i 
criatures misterioses. De la mà del mico, el papagai i 
el jaguar, l’autora convida els més petits a conèixer 
la selva, enfilar-se als alts arbres i trobar animals 
salvatges que hi viuen, i a buscar delicioses fruites, 
despertant l'interès i la curiositat dels més petits 
pel medi ambient. 

El Lleó i l’ocell, Marianne Dubuc I* Dub  

El llibre parteix d’una idea molt senzilla i concreta 
que és explicada a través de moltes pàgines, i 
bàsicament en dibuixos que descriuen els petits 
detalls que marquen l’amistat entre dos animals 
antagònics. El text tan sols acompanya la 
il·lustració, però és breu i gairebé sobrer. Si no hi 
fos, no passaria res, i el lector –per petit que fos– 
entendria perfectament la història narrada en 
aquest extens àlbum il·lustrat. 

La casa encantada, Kazuno Kohara I* Koh 

Una enorme i vella casa als afores de la ciutat 

amaga una esgarrifosa sorpresa ! Però... qui té por a 

uns quants fantasmes? La protagonista d’aquesta 

història segur que no! 

L’elefant surt a passejar, Hirotaka Nakano I* 

Nak  

Avui és un dia meravellós. Per això l’elefant surt a 

fer un tomb. Es troba amb l’hipopòtam, amb el 

cocodril i fins i tot amb la tortuga, i tots volen 

passejar amb l’elefant, però enfilats a la seva es-

quena. L’elefant és molt fort, però l’hipopòtam, el 

cocodril i la tortuga són massa feixucs i inevitable-

ment… 

Qui què, qui, Olivier Tallec I* Tal  

Qui Què, Qui és un llibre-joc pensat per potenciar 

les capacitats d’observació dels més petits. A cada 

doble pàgina hi ha una pregunta i molts personat-

ges. Qui fa què? Tots es diverteixen mirant, bus-

cant i descobrint. 

La Lechera, Mabel Piérola  I* Pie 

La petita lletera va a la ciutat per vendre la llet, i 
pel camí va somiant en totes les coses que compra-
rà amb els diners que guanyi: una gallina que pon-
drà ous, dels ous en sortiran pollets, els vendrà i 
comprarà un porquet... I així, continua somiant 
desperta fins que ensopega i, al caure-se-li la llet, 
desapareixen tots els seus somnis. 

A l’estiu, tota cuca viu , Rosa Nadal I* Nad 

Conte infantil de l’estiu destinat a nens i nenes 

que estan aprenent a llegir. Amb rondalles i endevi-

nalles escolars infantils de l’estiu. El conte, prota-

gonitzat per la marieta i l’abella, compta amb unes 

imatges simples i vistoses. 

La Rínxols d’or I* Rin 

Els contes d’aquesta col·lecció, són contes popu-
lars que permeten treballar la comprensió lectora 
en sis escenes escrites en lletra de pal, treballar 
la lectura de la imatge i fer partícips els adults de 
la lectura amb els infants. 

La Ventafocs I* Ven 

El conte de La Ventafocs adaptat per als primers 
lectors i per als que encara no llegeixen. El text, 
escrit amb lletra de pal, és curt i rimat. Ajudem|  
així els infants a entrar en el món de la poesia. 


