
Si una mosca o un
escarabajo tienen un
ala dañada o una pata
rota, necesitan
urgentemente al
Cuidador de Insectos.

El pequeño cuidador
de insectos

La Sara Pegues i el
Capità Caguetes
La Sara Pegues té
unes idees
esbojarrades per
solucionar els
problemes. Així que
la Fastigosa entra en
acció, les malifetes
estan assegurades.

La Mona Lisa, el cuadro
más famoso de la
historia, ha
desaparecido. ¿Podrá
Jack encontrarlo?
Aventura, emoción y
arte. 

 

El misterio de la Mona Lisa

El lladre
d'entrepans
Qui haurà robat l'entrepà d'en
Martí? En Martí iniciarà una
investigació per descobrir qui
és el nen o la nena que li pren
cada dia el seu fabulós
entrepà de la carmanyola.

L'Agus i els
monstres. La
Guerra del bosc
L'Agus i els seus amics no
poden ni anar tranquils
d'excursió! En aquesta
aventura, el pèrfid Dr. Brot i
el seu ajudant Nap volen fer
esclatar una guerra entre les
fades i els follets de Verdúria
per culpa d'una moneda d'or
de l'any de la picor! En Hole
podrà demostrar que, a més
de ser un as fent forats,
també és un gran heroi!

El club dels
cinc. La Jordi
es talla els
cabells
La Jordi només pensa en
tallarse els cabells, però
aviat acaba posant-se en
embolics amb uns lladres.
En Juli, en Dick i l'Anna
estan a la gelateria i no
poden ajudarla.

De la coŀlecció de l'Ottolina, del Club dels Cinc o de l'Agus i els monstres, us podeu llegir qualsevol
llibre 

Aquí teniu una proposta de llibres per llegir
aquests dies de confinament o durant l'estiu. 

La lliga de llibres
confinada. 
3r de primària   

Ottoline y la Gata
Amarilla
Ottoline es una niña
inteligente y curiosa
que vive junto a su
amigo el Sr. Munroe.
Ambos llevarán a
cabo varias
investigaciones y
resolverán misterios
que se les
presentarán.
¿Idearán algún plan
brillante?


