
A en Guillem no li agrada gens
llegir, pero a tota la seva família, sí.
Y viure amb ells és una tortura
diària. Com es una tortura haver
d'anar a la biblioteca una vegada a
la setmana, agafar un llibre,llegir-lo
i fer-ne una resenya per a la
profesora. Quin horror!

La tribu dels Zippoli

Safari (castellà)
Tras un percance en el zoo
años atrás, Dani dejó de hablar.
Con la esperanza de que
recupere el habla, su familia
decide ir de safari a África. Tan
solo llegar, una serie de
acontecimientos llevan al niño
a quedarse desamparado en la
sabana africana. 

 

Ara tornem, hem anat
un momentet a
l'Àfrica. 

Corporació
d'alienígenes SA
Què faríeu si el vostre pare us
digués que la seva feina és
caçar alienígenes? Us el
creuríeu? Oi que no? Això és
el que li passa al Nico Desclot.
Però és clar, el seu pare el
convenç i ell es deixa
enganyar.

Galaxy Zag.
Return to Earth
Zack is a planet-hopping pro
—but a return to Earth
results in some unexpected
puppy trouble in the tenth
Galaxy Zack chapter book
adventure

El zoo petrificado.Los
diarios de Cereza (còmic)
Cereza, una niña de 10 años que
sueña con ser escritora, es la
protagonista de «Los diarios de
Cereza», la colección de cómic
infantil que se ha convertido en un
fenómeno en Francia.

Un petó de mandarina
El Tavi s'enamora de la Vanina el primer dia
que la veu asseguda a la classe. Ella ha arribat
d'un país llunyà, envoltada de misteris. El Tavi
no tindrà el camí gens fàcil: cada vegada que
es vol acostar a la Vanina, el Ricky i els seus
coŀlegues li barren el pas. Això l'ajuda a
descobrir que hi ha una pila de coses d'ell
mateix que no sabia, i que, quan s'ho proposa,
pot arribar lluny.

 

"LLIGA DE LLIBRES
CONFINADA "
(recomanada per 5è)

Una nit de tempesta, dos
germans senten uns cops
misteriosos a la finestra...
Una nit de tempesta, dos
germans senten uns cops
misteriosos a la finestra... 

AQUÍ TENIU UNES RECOMANACIONS DE LLIBRES


