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QUÈ PODEM COMPRAR
PER NADAL????

MATEMÀTIQUES

CIÈNCIA

EL DIMONI DELS NOMBRES .
Autor : Hans Magnus Enzensberger Ed:
Barcanova.

ELS LÍMITS DE LA VIDAAutors: Bueno, D; Macip, S;
Martorell. E. Ed. La Galera,
2014
La Lara no ha fet els quinze i
ja està de tornada de tot. Es
debat entre la vida i la mort.
Un brot de la seva malaltia
l'ha deixada a la UVI, sola, per passar una
nit que pot ser decisiva. Però a la sala hi ha
la Carme, una doctora que no havia vist
mai, que comença a explicar-li una història
apassionant: la història de la vida mateixa.
LA PORTA DELS TRES
PANYS.
Autora: Sònia FernándezVidal. Ed La Galera (1r cicle
d’ESO)
Niko és un noi de 14 anys
que un bon matí tria un
altre camí per anar a
l'institut i troba una casa que no havia vist
mai. Atret pel misteri, hi entra i es trobarà
immers en un univers estrany. Dins del
món quàntic passen coses sorprenents: un
univers es crea del no-res, un taller de
rellotgeria ofereix viatges a la velocitat de
la llum i un gat apareix i desapareix alhora.
El que en Niko no sap és que té una missió
important; per sort l'ajudaran uns nous
amics que acaba de fer en aquest curiós
món.

En Robert, com a moltes altres persones,
no li agraden les Matemàtiques, perquè no
les
acaba
d’entendre.
Però
una nit somia amb
un dimoniet que
pretén iniciar-lo en
la
ciència
dels
nombres.
Naturalment,
en
Robert pensa que
és un altre dels seus freqüents malsons,
però en realitat és el començament d’un
recorregut nou i apassionant a través del
món de les Matemàtiques.
L’ASSASSINAT
DEL
PROFESSOR
DE
MATEMÀTIQUES
Autor: Jordi Sierra i Fabra
Edit: Barcanova.
En Flip no sap què fer
perquè tres dels seus
alumnes s'adonin que les matemàtiques
són com un joc. Per això, i perquè no vol
suspendre'ls, els proposa que resolguin en
grup tot un seguit de problemes. Un bon
dia en Flip és assassinat i mor davant
mateix dels nois! Per poder descobrir i
capturar l' assassí del seu professor, els tres
amics han de resoldre un seguit d'enigmes, jocs d'enginy, problemes i pistes
que els conduiran de dret al culpable.
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CLÀSSIQUES
ELS DOTZE TREBALLS D’HÈRCULES.
Vicens Vives,
Clàssics
Adaptats.
Els
dotze
treballs
d'Hèracles que
foren
la
penitència que
hagué de pagar l'heroi per ser perdonat
per l'assassinat dels seus fills en un atac de
bogeria induït per la deessa Hera. Hèracles
va haver de posar-se sota les ordres del rei
Eristeu de Micenes, el qual li va ordenar
tasques aparentment impossibles d'assolir.
JÀSON
I
ARGONAUTES

ELS

Vicens Vives, Clàssics
Adaptats.Al nord de
Grècia, a la Tessàlia, el
rei de Iolcos, Èson, va
ser
destronat
i
empresonat pel seu
germanastre Pèlias. Aquest va apoderar-se
del regne, però un oracle el va advertir i
alertar sobre un home amb una sola
sandàlia...

EXPRESSIÓ

ASTÈRIX 37: Astèrix a Itàlia
Jean-Yves Ferri i Albert
Uderzo.Salvat.
En aquesta novel.la
Astèrix
i
Obèlix
s'embarquen en una
gran aventura que els
farà conèixer a fons la sorprenent Itàlia
antiga…

EL
SECRET
DE
LA
SAGRADA
FAMÍLIA.Salvador Comelles. ED. PAM.
Tot va començar el dia
que va aparèixer una
carta d'Antoni Gaudí,
l'arquitecte de la Sagrada
Família, una carta antiga
que parlava d'un secret que ningú no sabia.
Dos nens, en Joan i el seu amic Pere,
intentaran descobrir quin és el secret que
s'amaga a la Sagrada Família. I hauran
d'afanyar-se, perquè hi ha altres persones
que el volen descobrir primer, i aquests
altres porten molt males intencions... Una
emocionant aventura per a lectors a partir
de 8 anys.

LLENGUA CATALANA
TRUCANT A LES PORTES DEL CEL.
Jordi Sierra i Fabra.Edebe
La Sílvia, estudiant de
Medicina, se’n va a l’Índia
per
treballar com
a
cooperant durant l’estiu en
un hospital situat en un
indret allunyat del món. En fer-ho, s’oposa
als seus pares i al seu nòvio i, seguint el seu
instint, pren una decisió que canviarà la
seva vida i la seva manera de
pensar.Novel·la d’aventures, d’exotisme,
de viatges i també d’amor.
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LLENGUA CASTELLANA
DE CHICO A CHICA, de
TerenceBlacker.
Ed.
Ediciones SM.
Hasta el día en que
suprimo Sam llegó de
EstadosUnidos y vino a
vivir con él, la vida de
Matthew Burton era sencilla y agradable.
Pero Sam resulta ser un chicorebelde,
arrogante
y
maleducado
que
conviertesuexistencia
en
un
verdaderoinfierno. ¿Por qué no darle un
buenescarmiento?
Una divertídisima historia que refleja las
relaciones de grupo y la fuerza de la
amistad.

ANGLÈS
DEAD MAN'S ISLAND , John Escott (Oxford
Bookworms
ELTMrRosslives
on

anislandwhere
no
visitorscome. He stops
peoplefromtakingphotogr
aphs of him. He is
youngandrich, but he
lookssad. Andthere is
oneroom
in
hishousewhich
is
alwayslocked.
Carol
Sandersandhermothercome to theisland to
work
for
MrRoss.
Carol
soondecidesthatthere
is
somethingverystrangeaboutMrRoss.
Wheredid he get hismoneyfrom? How can
a youngmanbuyanisland? So shewatches,
andshelistens - andonenightshelearnswhat
is behindthelockeddoor.

WHIT DEATH, Tim Vicary (Oxford
Bookworms ELT)

Sarah Harland is
nineteen, andshe is in
prison. At theairport,
theyfindheroin in
herbag. So, nowshe is
waiting to go to court.
Ifthecourtdecidesthatit
washerheroin,
thenshemust die. Shesaysshedidnot do it.
Butifshedidnot, whodid? Onlytwopeople
can help Sarah: hermother,
andanoldboyfriendwhodoesnotlovehernow
. Can theyworktogether? Can theyfindthe
real criminal beforeit is toolate?

MÚSICA
L'ASSASSINAT DEL PROFESSOR DE MÚSICA
Jordi Sierra i Fabra.
ED. Barcanova.
El
professor
de
música, en Gustau
Vallbona, ha estat
segrestat. La Irene,
en Robert i l’Antoni
són els alumnes
designats pel criminal
per resoldre les pistes d’un macabre joc
que servirà per salvar la vida del professor.
Només tenen temps fins a les dues del
migdia, i els esperen diverses proves i
endevinalles relacionades amb el món de la
música que hauran de resoldre. També
hauran de posar en pràctica els seus
coneixements de solfeig i d’història de la
música i hauran de fer servir el sentit comú
per arribar a temps i evitar el desastre.
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Decàleg de la famíliacompromesaamb la lectura
• Valorem el fet de llegir
• Expliquem-los llibres
• Que ens vegin llegir
• Fem del llibre un objecte quotidià
• Parlem de llibresLlegim amb ells
• Fem de la lectura un costum saludable
• Regalem llibres
• Animem-los a escriure
• Impliquem-nos en el procés

