
El Petit Jack és un porquet
pintor que du una vida
tranquiŀla en una granja.
Massa tranquiŀla, de fet.
Casualment, un dia arriba
un homenot maleducat i
amb aspecte de pirata. El
lloro que du a l'espatlla el
delata. En Jack, aleshores,
té una idea: fer-se passar
pel lloro per viure
aventures.

La balada del Petit
Jack. 

Isadora Moon va a
l'escola.
La seva mare és una
fada, el seu pare és
un vampir i ella té
una miqueta de tots
dos. Li encanta la
nit, els ratpenats...
La Isidora no sap si
anar a l'escola de
fades o de vampirs...

En realitat tots som
estranys, perquè tots
som diferents. Cadascú
és com és.L'Hug és
tartamut i en Bernat,
dislèxic. El
perdonavides de la
classe els fa la vida
impossible perquè els
veu diferents dels
altres. Per això, els dos
amics decideixen
fundar un club, per
sentir-se menys sols i
més segurs. Quina
sorpresa tindran quan
descobreixen que no
són els únics que volen
formar part d'aquest
club!

 

El Club dels Estranys. 

Érase dos veces el
barón Lamberto.
Es un relato divertido y disparatado que, a lo
largo de doce capítulos y un epílogo, cuenta
las peripecias de un anciano y adinerado
aristócrata que, poniendo en práctica un
antiguo remedio egipcio, experimenta una
progresiva mejoría en su salud, entre otros
sorprendentes efectos. Se trata de un texto
con una elaborada estructura narrativa, llena
de puntos de inflexión que introducen
nuevos personajes y tramas que mantienen
en vilo la atención y el interés lector.

La niña invisible.
En tiempos de los abuelos de los
abuelos de tus abuelos, cuando aún
no se habían inventado los «buenos
días», Trog quiso hacer el Viaje. Pero,
en la tribu de los Invisibles, el Viaje
solo lo hacían los niños. Y Trog era
una niña. Así que Trog decidió hacer
lo que hacían los niños: salió en la
noche, cruzó el páramo y buscó una
presa.

Si voleu proposar un llibre ho podeu fer sense cap problema!  

Ottolina al
mar.
L'Ottolina travessa el
mar en un submarí, un
hidroavió i fins i tot un
rai, seguint la pista del
senyor Munroe, que ha
desaparegut
misteriosament...

 

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

La lliga de llibres
confinada.
4t de primària. 


