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SEMINARI DE COORDINACIÓ DE 
BIBLIOTEQUES ESCOLARS 

 
PLA DE FORMACIÓ DE ZONA SE-CRP DE GRÀCIA 

 
ESC Baldiri Reixac 
ESC Josep Maria de Sagarra  
ESC Josep Maria Jujol 
ESC L’Univers 
ESC Pau Casals-Gràcia 
ESC Pare Poveda 
ESC Rius i Taulet 
ESC Turó del Cargol 
Escola Gravi 
 
Col.labora: 
Oblit Baseiria. Llibreria Casa Anita 
 
Els llibres també els podreu trobar a les 
Biblioteques Públiques de Gràcia: 

Biblioteca Jaume Fuster 
Biblioteca Vila de Gràcia 
Biblioteca Vallcarca i Penitents 
 

 

 

El sisè sentit 
Laia de Ahumada 
Il. Mercè López 
Ed. Fragmenta 
Tots coneixem els cinc sentits, 
però n’hi ha un altre que ens 
ajuda a reconèixer aquells 
estats més amagats. No 
sempre és fàcil saber el que un 
sent de veritat 

 El bandido Saltodemata 
Otfried Preussler 
Ed. Maeva 
Recuperació amb traducció 
revisada d’un clàssic dels anys 
60.  

 Els dracs no saben nedar 
Vivian Franch i David Melling 
Ed. Baula 
La primera d’una sèrie 
d’aventures d’en Sam, un petit 
heroi que somia a convertir-se 
en un noble cavaller però no 
sap com aconseguir-ho. 

 L’illa de Paidonèsia 
Oriol Canosa 
Il. Gabriel Salvadó 
Ed. La Galera 
En Nicolau fa vacances en un 
creuer amb la família però 
s’avorreix mortalment. Fins 
que un dia decideix agafar en 
préstec un dels bots de 
salvament i començar un nou 
viatge tot sol 

 D’aquí no passa ningú! 
Isabel Minhó Martins i 
Bernardo P. Carvalho 
Ed. Takatuka 
El general ordena: “d’aquí no 
passa ningú!” i tothom s’ha de 
quedat a la pàgina esquerra 
del llibre i ningú pot passar a la 
pàgina dreta que ha de quedar 
tota blanca i reservada pel 
general. Qui serà el primer a 
desobeir una ordre tan 
absurda? 

  

 



CICLE SUPERIOR 

 

Casos cèlebres del detectiu John 
Chatterton 
Yvan Pommaux 
Trad. Teresa Durán 
Ed. Ekaré 
John Chatterton, el famós gat 
detectiu, resolt els casos més 
enrevessats gràcies al seu enginy i 
les seves competències literàries. 
El llibre recull tres històries plenes 
de misteri i humor inspirades en els 
anys daurats del cinema, la novel·la 
negra i els contes tradicionals 

 Pax 
Sara Pennypacker 
Il. Jon Klassen 
Ed. Nube de tinta 
L’amistat d’un nen i una guineu per 
sobre de tot 

 La trompeta del cigne 
E.B. White 
Il. Núria Giralt 
Trad. Marc Donat 
Ed. Viena 
Quan resulta que ets un cigne 
trompeta i neixes mut, tens un 
problema. Ara si tens un amic com 
en Sam, una professora que 
t’ensenya a escriure i un pare 
disposat fins i tot a robar perquè 
siguis feliç ja ho tens una mica més 
fàcil! 

 L’ocarina blava 
Mario Satz 
Il. Zuzanna Celej 
Ed. Babulinka Books 
El viatge iniciàtic de Baba Gamush, 
un noi de 12 anys que marxa de 
Casablanca, la seva ciutat amb el 
seu oncle, del qui aviat sabrem que 
el mou la gelosia i l’enveja 

 

PER COMPARTIR 

 

La marieta 
Bernadette Gervais 
Ed. Joventut 

 

L’illa de l’avi 
Benji Davies 
Ed. Andana 

 

La mentida 
Catherine Grive i 
Fredérique Bertrand 
Ed. Sireula 

 Vermell. Història d’una cera de 
colors 
Michael Hall 
Ed. Takatuka 

 

Debajo de la tierra. Debajo del 
agua 
Aleksandra Mizielinska i 
Daniel Mizielinski 
Ed. Maeva 

  

  

 


