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Un petit príncep o un drac!,  
un planeta inventat o un poble valent!, 

una història per imaginar 
 o una vivència per recordar! 

Tot un món de fantasia  
al nostre abast! 

 
Bones recomanacions: 

No us perdeu les noves edicions 
sobre l’obra del Petit Príncep  ! 
O altres versions de contes 
clàssics com els  
“CONTES DESEXPLICATS” 

         
Una col�lecció de l’editorial Baula en què els 
relats clàssics són girats com un mitjó. 
Altres títols de la col�lecció per a primària: 
-La caputxeta forçuda 
-La rateta que llegia a l’escaleta 
-La cabreta i els set llops 
-En patufot (disponible al CRP) 

 

      COMMEMORACIÓ 1714 
Obres literàries sobre els fets històrics: 

 
http://reporteducacio.cat/itinerari-lector-sobre-els-fets-de-1714/ 

               

Destacant entre aquests els llibres de ficció: 
-Aquell dia de 1714 d’ Antoni Munné-Jordà, 

 il�lustrat per Òscar Julve, 
de Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2013. 
          A partir de 8 anys. 
 “L'Eulària vol ajudar a defensar la muralla de Barcelona durant el setembre del 1714. Però 
no ho vol fer sola. Compta amb la gran ajuda d'en Patufet i el bou. Una aventura centrada en 
el setge de Barcelona en clau d'humor. 

Tast a: http://www.oscarjulve.com/cat/category/il%C2%B7lustracio-infantil/page/2/ 

Booktailer a: 
https://www.youtube.com/watch?v=N1BdN31RxGQ#t=52 
 

                            
-Ala de corb. Barcelona 1714. La batalla final 
d’Enric Larreula a l’editorial Baula. 
 

-Cicatrius de 1714, a partir de 12 anys, 
d’Andreu Martín a l’editorial Bromera, 2013. 
 
-4171 de Francesc Miralles, a partir de 12 anys. 
“Una noia del futur aterra al caòtic setge de la ciutat de Barcelona 
el 1714.” 
 

                        
Reedició del llibre de Jaume Cabré  
a l’editorial La Galera per a cicle superior: 
-La història que en Roc Pons no coneixia 
            (recomanat per l’escola de Ginestar) 
http://www.escriptors.cat/autors/cabrej/obra.php?id_publi=1937 
 

-Una revista digital interactiva: 
http://www.sapiens.cat/ca/viatge-1714.php 

 
http://www.comicat.cat/2014/04/viatge-al-1714-una-revista-interactiva.html 
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Els recomanats del BIBLIOCABÀS 
VIATGER per a totes les edats: 
 De les Biblioteques Escolars de la Ribera d’Ebre: 
 
La ruta dels cabassos procedents de la pauma de 
Rasquera plens de llibres de les biblioteques escolars 
,recomanats pels xiquets i xiquetes de diferents 
escoles, des del seminari de biblioteques, continua.  
 
Alguns dels recomanats  del cabàs viatger són: 

 

 
-La comarca fèrtil 
de Roberto Innocenti, reconegut mundialment per les 
seves  il·lustracions detallistes: 
http://www.robertoinnocenti.com/ 
Editat pel Fondo de Cultura Económica, 
també en castellà.  
Història que barreja personatges de la 
literatura infantil i juvenil. 
 (Recomanat pels alumnes de l’escola de Tivissa) 
 
 

 
-Dewey, un gat a la biblioteca 
de Vicki Myron i Bret Witter 
a l’editorial Edebé, 2011 (a partir de 5 anys) 
(Recomanat pels alumnes de l’escola Antoni Nat de Benissanet) 
Publicat en moltes llengües 
i la versió d’adults a l’editorial Ara Llibres, 2009 
Dewey : el gatet de biblioteca que ha commogut el món 

Enllaç al vídeo de la història real: 
http://www.youtube.com/watch?v=G8nSg8oxrfA&list=
PLq8T72R1Z3SXNy2yJ1Zl7v_RWRKBmo2cT  
i al de la biblioteca on viu: 
http://www.spencerlibrary.com/dewey.shtml 
 
 

 
-Imagina’t un dia 
de Sarah L. Thomson 
il�lustrat per Rob Gonsalves utilitzant la tècnica del 
trompe-l’oeil (enganyar el sentit de la vista). 
Àlbum il�lustrat publicat per l’editorial Joventut, (2006) que 
juga amb la percepció visual acompanyada d’un text poètic: 
http://www.editorialjuventud.es/3544.html 
També en castellà i altres títols de la 
col·lecció: Imagina’t una nit , ...un lloc,... 
 (Recomanat per l’escola Enric Grau Fontseré de Flix)  

 Entreteniments: 
 

-Programa Clicka’t de Catalunya Ràdio amb temes 
relacionats amb el Petit Príncep: 
http://www.catradio.cat/clickat/ 
    
-Projecció entorn el món dels llibres: 

ELS FABULOSOS LLIBRES VOLADORS DEL 
SR. MORRIS LESSMORE (The Fantastic Flying 
Books of Mr. Morris Lessmore) de William Joyce i 
Brandon Oldenburg. EUA, 2011. 15 min, sense diàlegs. 
Inspirat en la mateixa proporció per l’huracà Katrina, Buster Keaton, El Màgic d’Oz 

i un gran amor pels llibres, Morris Lessmore és una història amb humor de 
persones que dediquen la seva vida als llibres, i de llibres que tornen el favor.  

https://www.youtube.com/watch?v=VljJIQuPDSE 
 
-Aniversari de Tintín, el còmic universal: http://tintin.cat/ 
 

                     
 
 

CONSULTEU EL CATÀLEG DE LA NOSTRA 
BIBLIOTECA ESCOLAR: 
 http://www.xtec.cat/web/projectes/biblioteca/epergam 

 

 
Amb guies de lectura i novetats. 
             Així com el nostre bloc: 
blocs.xtec.cat/bibliotecaescolarantoninat 

On trobareu un recull d’activitats, fotografies i  també hi 
podeu deixar els vostres comentaris o recomanacions. 
Us hi esperem !!!     
                                    La Comissió de Biblioteca Escolar 
   ____________________________ 
                    
Guies Seminari de Biblioteques Escolars Ribera d’Ebre. 
 
Fonts consultades :  
Biblioteques, LLibreries, Premis i Revistes de Literatura Infantil i Juvenil. 


