
LLISTAT DE LECTURES EN CATALÀ - ESTIU 2018-2019

Durant l'estiu us proposem llegir un dels llibres que figuren a continuació i fer-ne un 
booktràiler comentant els aspectes de la graella següent. 

Títol
Autor/a
Editorial
Any d’edició
Tema
Argument
Tipus de narrador (extern, en 3a persona, o intern, quan és un personatge de la història i 
ho narra, doncs, en 1a persona).
Personatges principals i secundaris
Lloc
Temps
Opinió personal

1r ESO

- “La història de l’Iqbal”, Francesco D’adamo  (Ed. Cruïlla, El vaixell de vapor)

- “La noia del temps”, Eva Piquer  (Ed. Cruïlla, El vaixell de vapor)

- “L’ocell de foc”, Emili Teixidor (Edicions Cruïlla, El vaixell de vapor) 

- “El diari de Júlia”, Christine Nöstlinger

- “El diari del Greg”, Jeff Kinney 

- “Les bruixes”, Roald Dahl

- “Matilda”, Roald Dahl

- “Les cartes d’Hèrcules Poirot”, Jaume Fuster (Edicions 62)

- “L’illa del tresor”, Robert Louis Stevenson (Edicions Castellnou, col·lecció Kalafat)

- “Les aventures de Tom Sawyer”, Mark Twain (Edicions Castellnou, col·lecció Kalafat) )

- “La volta al món en 80 dies”,  Jules Verne (Edicions Castellnou, col·lecció Kalafat)

- “Ets galàctica, Carlota”, Gemma Lienas (EstrellaPolar)

- “De nom, Emili”, Isabel-Clara Simó

-“L’assassinat del professor de matemàtiques”, Jordi Sierra

- “La casa de les acàcies”, Mercè Canela

- “Carta a la reina d’Anglaterra”, Vicenç Pagès

- “Secrets, mentides i matemàtiques”, Wendy Lichtman

- “Barrabum!” de Mark Haddon

- “La porta dels tres panys” de Sònia Fernàndez-Vidal



2n d’ESO

- “De Nador a Vic”, Laila Karrouch

- “Allà on sigui el meu cor”, Jordi Sierra

- “ 97 maneres de dir t’estimo”, Jordi Sierra

- “ El clan de la lloba” / “El desert de gel” / “La maledicció d’Odi”  Maite Carranza

- “Si tu em dius vine, ho deixo tot, però digue’m vine”, Albert Espinosa

- “El misteri de les quatre punyalades”, Pau Joan Hernández

- “Còmplice”, Anke de Uries

- “Finis mundi”, Laura Gallego

- “El cercle de foc”, Marianne Curley

- “El diari lila de Carlota”, Gemma Lienas

- “Si puges al Sagarmanta”, Josep Francesc Delgado

- “A tres metres sobre el cel”, Federico Moccia

- “L’imprevist cas del noi a la peixera”, Lisa Thompson

- “On ets Ahmed?” de Manuel Valls

- “Nima, el xerpa de Namche” de Josep Francesc Delgado

- “Oliver Twist” de Charles Dickens

3r ESO

- “Camps de maduixes”, Jordi Sierra

- “ I després de l’ESO, què”, Toni Cotet

- “Expropiació indeguda”, Toni Cotet

- “La llegenda del rei errant”, Laura Gallego

- “Una ampolla al mar de Gaza”, Valérie Zenatti

- “Història d’amor a Sarajevo”, Benavente Casañas

- “El misteri de l’illa de gel”, Enric Larreula

- “Aloma”, Mercè Rodoreda

- “Viatge al centre de la terra”, Jules Verne (Edicions La Galera, col·lecció El corsari)

- “L’illa del tresor”, R. L. Stevenson (Edicions La Galera, col·lecció El corsari)

- “17 anys, primer viatge a Itàlia”, Oriol Vergés

- “Sandàlies d’escuma”, M. Àngels Anglada

- “Noel et busca” d'Àngel Burgas

- “Abans de la batalla” de Josep Torrent

- “Mentida” de Care Santos

- “El gos dels Baskerville” d'Arthur Conan Doyle



- “Ullals” de Salvador Macip i Sebastià Roig

- “El clan de la lloba” de Maite Carranza

- “Romeu i Julieta” de William Shakespeare

4t ESO 

- “El violí d’Auswichtz”, M. Àngels Anglada

- “El noi de la casa de la muntanya”, John Boyne

- “La plaça del Diamant” Mercè Rodoreda

- “Les seduccions de Júlia”, Màrius Carol

- “La reina faraó”, Montse Segura

- “Petita crònica d’un professor de secundària”, Toni Sala

- “El perquè de tot plegat”, Quim Monzó

- “Aigües encantades”, Joan Puig i Ferreter (teatre)

- “L’estrany cas de Dr. Jeckyl i Mr. Hyde”, Robert Louis Stevenson

- “Llibre de sinera”, Salvador Espriu (poesia)

- “Antologia poètica”, Joan Maragall (poesia)

- “Antologia poètica”, Joan Salvat-Papasseit (poesia)

- “La pella freda” de Albert Sánchez Pinyol

- “El petit príncep” d'Antoine de Saint-Exupéry

- “Tòquio: tot sol a la gran ciutat” de Mark Graham

- “Frankenstein” de Mary Shelley


