
 

    Escola Antoni Nat de Benissanet 

 

El Govern declara l’any 2015 com a Any 

de les Biblioteques, coincidint amb el 

primer centenari de la creació de la 

Xarxa de Biblioteques Populars de la 

Mancomunitat de Catalunya. 

http://biblioteques.gencat.cat/ca/ 

Aprofitem els recursos i activitats que 

ens ofereixen les biblioteques properes. 

Sabies que en el món hi ha biblioteques 

de tot tipus? 

Des del biblioburro de Colòmbia fins les 

biblioteques digitals com aquesta 

biblioteca virtual de contes: 
http://www.petitsxpetits.org/ 

DESCOBREIX BIBLIOTEQUES 
DURANT TOT L’ANY. 

Coneixes les activitats de la Biblioteca 
Comarcal de Móra d’Ebre ? 

Hi ha activitats d’animació lectora per a 
tota la familia i per a totes les edats. 

US RECORDEM QUE PODEU VENIR 
A LA BIBLIOTECA DE L’ESCOLA 
AL BIBLIOPATI DIMARTS I 
DIJOUS DURANT EL SERVEI DE 
PRÉSTEC. 

      

EFEMÈRIDES LITERÀRIES 2015 

  “150 Anys de la Publicació 
ALÍCIA AL PAÍS DE LES MERAVELLES” 

Un dels contes més famosos de la literatura universal,  compleix 150 
anys. Amb motiu d’aquest aniversari, 150 il�lustradors d’arreu del món 

han col�laborat en la creació d’un llibre entorn la figura d’Alícia:   
                  http://www.150alice.com/ 
 

                  
 
 

“25 Anys de la mort de Roald Dahl” 
Molts llibres d’aquest autor ens fan somiar com: 

-Charlie i la fàbrica de xocolata 
-Versos perversos 
-La girafa , el pelicà i jo 
-Les bruixes 
-Matilda 
-El cocodrilo enorme 
-James i el préssec gegant 
-El fantàstic senyor Guillot 
-El dit màgic 

Històries per ser llegides o escoltades a partir de 8 anys. 
 

                    
 

50 Anys de la publicació de CONTES PER TELÈFON 
de Gianni Rodari, reeditat per l’editorial Joventut. 
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     NOVETATS A LA BIBLIOTECA: 

    ÀLBUMS IL·LUSTRATS 

             Per a totes les edats: 

 
                     Gran, mitjà i petit 
                       Editorial Alfaguara    

     
    Dimitri 
Prats, Joan de Déu; Luciani, Rebeca 
Editorial Baula 
 

             
El Peix Irisat 
Pfister, Marcus 
Editorial Barcanova 
 

 
El príncep dels embolics 
Editorial Baula 
 

 

L’amable llop ferotge 
Editorial baula 
 

 

 
          
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 En Nat i el secret de l'Esperança 
Editorial Baula 
 

 

Otto, l’ós de llibre   

                       Cleminson, Katie 

                               Editorial Juventut 

                      ALTRES RECOMANACIONS  A: 

 

-CORNABOU, revista de literatura infantil i juvenil 
http://www.andreusotorra.com/cornabou/ 
 
-FARISTOL, revista del llibre per a infants i joves 
http://www.clijcat.cat/faristol/paginas/index.php 
 
 
         
Mireu les nostres recomanacions i participeu al  
BLOG DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR:  

http://blocs.xtec.cat/bibliotecaescolarantoninat 

 
On trobareu un recull d’activitats, fotografies i  també hi 
podeu deixar els vostres comentaris.  

Us hi esperem !!! 
 

I  EL NOSTRE CATÀLEG Epergam EN XARXA,  
des de qualsevol punt: 

www.xtec.cat/epergam 
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