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Endevinalles per a tothom 

Baula   (I JOCS Paraules) 

Llibre amb més de 100 endevinalles 

                                              Il·lustració portada: Justine Brax 

 ÀLBUMS IL.LUSTRATS 

El gran llibre de les bèsties 

 Joventut (I 59 A/Z) 

Respostes a curiositats dels animals i un joc per 
buscar empremtes 

LECTURES  

RECOMANADES 
El nas d’en Cyrano.  Símbol Ed. 

L’aventura de l’heroic cavaller Filibert per vèncer el drac. Baula 

Temps era temps en un bosc màgic Baula 

Wangari Maathai Blume 

El llibre d’hores de Jacominus Gainsborough. Baula 

 LLIBRES — JOC 

El món d’en    

Konrad  Barcanova 

Monsturuari  

Combel 

L’orquestra    

Joventut 

Hola! Planeta 

Animallibres   (I 55) 

Llibre amb solapes per descobrir els secrets del 
planeta 

Robots. Explora, crea i investiga 

Monsakids   (I 68) 

Per saber quina ha estat la seva evolució i         
entendre com funcionen 

Col·lecció: El cavall mitològic 

Combel   (I Mitologia) 

Històries de la mitologia grega 



Ja llegeixo 

               Els JOVES LECTORS*  d’enguany han llegit: 

Mortina 
B. Cantini. La Galera    (1 MOR) 

La Mortina és una nena zombi. Viu amb la seva tia, que li 
ha prohibit que faci amics, per por que els espanti.         
El dia de Hallowen ella veu l’oportunitat de fer-ne. 

 Ja llegeixo (una mica més) 

La girafa, el pelicà i jo 
R. Dahl. Jollibre   (2 DAH) 

Una girafa, un pelicà, un mico i un nen munten una 
empresa de “Netejafinestres sense escales”  

El segrest de la bibliotecària 
M. Mahy. Viena    (2 JAR) 

Una colla de bandits han segrestat a la bibliotecària 
per obtenir un rescat. Però les coses es compliquen 
per culpa del xarampió i dels llibres. 

Col.lecció: Gats detectius 
A. Gatti. La Galera  (2 GAT 

Aventures dels gats detectius més intel·ligents de París. 

El petit tigre rugidor 
R. Zimnik   Viena  ( 2 JAR) 

 Un tigre que viu feliç a la selva decideix viatjar a la   
ciutat i allà es troba amb una fera terrible, els homes 

Còmics 
 Esmeralda 

 S. Rojo    MacMillan     (IC ESMERALDA) 

  Aventures  de  mariners  pels  mars  Australs 

Col·lecció Pinyata 
Combel    (2 PIN) 

Lectures diverses d’aventures  

M’encanta llegir 
Les aventures d’en Jacob Dos-Dos 
M. Richler  Castellnou (2 JAC) 

Aventures d’un dels personatges més meravellosos 
de la literatura infantil 

Col·lecció: Gos Pudent 
C. Gutman  Blackie Books  (2 GOS) 

Aventures d’un gos molt ximple amb un cor molt 
gran 

Una vegada (i una altra) hi havia... 
L. Serrano. Barcanova   (2 BAR) 

El que no t’han explicat mai dels contes clàssics 

Col.lecció: l’Agus i els monstres 
J. Copons.  Combel   (1 AGU) 

Les aventures de l’Agus amb els monstres, que 
viuen a la seva habitació. 

Allò que la Caputxeta  Vermella no va veure 
M. Ferrero   Baula    (1 BAU) 

Una altra visió del conte de la Caputxeta 

L’elefantó 
R. Kipling   Nandibú   (2 NAN) 

El viatge d’un elefant que vol saber què mengen 
els cocodrils 

Maleït patufet 
M. Carranza    Jollibre   (2 SAN) 

En Lluc aprèn ràpit les lliçons d’en Barba-roja,     
però el seu pare no ho vol reconèixer. 

(*)JOVES LECTORS: Club de lectura per nens/es de 8-9 anys 

Història d’un jersei blau 
F. Gattari   Nandibú   (2 NAN) 

Una àvia teixeix un jersei en el que hi caben moltes 
històries 

Com adormir un lleó i altres cròniques verídiques 
M. Benegas   Nandibú   (2 NAN) 

L’Anna vol ser periodista com la seva àvia i, de cop, a 
casa comencen a passar coses molt extranyes, que ella 
amb la seva gravadora intentarà esbrinar. 

El cas Gu,  El desastre Ja i  El misteri Cro 
C Santos   Edebé  ( 2 TUC) 

Aventures de tres germans detectius, que resolen    
petists misteris de la vida quotidiana 

Col¸lecció:  Yakari 

Derib +Job     Norma      (IC YAKARI) 

Aventures  d’ un  petit  indi 

Revistes 

Tiro Liro 
Revista mensual amb un conte , còmics                           
i articles   de natura 

 

Reporter Doc 
Per conèixer i explorar temes de natura, ciència, 
història , món,... 


