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QUÈ PODEM COMPRAR
PER NADAL????
CIÈNCIA
EL CURIÓS INCIDENT DEL
GOS A MITJANIT - Autors:
HADDON,M.
Ed.
La
Magrana. 2004
El narrador, Christopher
Boone, té quinze anys i
pateix una forma lleu
d’autisme. És tot un expert
en matemàtiques, però sap molt poques
coses sobre els éssers humans. Li agraden
les llistes, els sistemes, la veritat...Odia el
groc, el marró i que el toquin. Mai ha anat
sol més enllà de la botiga de la cantonada,
però quan descobreix que algú ha matat el
gos d’una veïna decideix iniciar una
investigació.

ELS LÍMITS DE LA VIDA Autors: 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.

MATEMÀTIQUES
ELS ESCARABATS VOLEN AL
CAPVESPRE.Autor: Maria
GripeEdi: Gran Angular .
Annika, Jonas i David
accepten l'encàrrec de tenir
cura de les plantes d'una
casa deshabitada. A les
golfes, hi troben unes cartes
que parlen de la maledicció d'una estàtua
funerària portada d'Egipte. Tots tres inicien
una recerca durant la qual es veuen
embolicats en aventures insòlites i fan
descobriments desconcertants.
EL TEOREMA DEL LLORO
Autor: Denis Guedj
Ed:
Barcelona
Empuries , 2000

:

La història comença
amb la carta que rep
l'ancià llibreter Pierre
Ruche d'un vell amic
matemàtic retirat a la selva amazònica i
que li anuncia l'arribada de la seva
biblioteca matemàtica particular. L'amic
desapareix en un incendi i, a partir d'aquí,
entrem en el misteri que el llibreter i la
seva
peculiar
"família"
tractaran
d'investigar seguint les claus marcades per
la història d'alguns dels matemàtics
presents a la col·lecció de llibres rebuda pel
protagonista. Tot això acompanyats pel
curiós lloro Nofutur...
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TOTS ELS PORTS ES DIUEN HELENA. Joan

CLÀSSIQUES
- VAIXELLS NEGRES
DAVANT TROIA
.Adaptació de la Ilíada
d’Homer. Vicens
Vives, Clàssics
Adaptats.
RosemarySutcliff narra
en aquest llibre la
guerra de Troia, el conflicte bèl·lic més
famós de l'antiguitat, tal i com ho fa Homer
a la Ilíada. Però malgrat les nombroses
descripcions de batalles, la mirada del
poeta grec i de la novel·lista britànica es
fixa en els herois, uns personatges a
vegades...

CIÈNCIES SOCIALS
L’ILLA MISTERIOSA,

de Jules Verne,
Durant la Guerra de
Secessió
nordamericana,
cinc
ciutadans nordistes, presoners de les
tropes sudistes a la ciutat de Richmond,
s'escapen en globus. Un huracà imprevist
els arrossega fins fer-los aterrar en una illa
deserta, al mig de l'oceà Pacífic. Els cinc
homes, enginyosos i perseverants, de
seguida s'organitzen i inicien una lluita
aferrissada per la supervivència. Però un
seguit de fets estranys i inesperats fan
pensar que no estan sols a l'illa...

Barril. Editorial La
Butxaca.
Tots els ports es
diuen Helena és una
novel•la d'amor, de
creixement i de
reflexió sobre els
valors i les misèries
que fan que Europa
s'uneixi
o
es
desintegri. Potser l'Europa de veritat és
aquesta Europa sempre flotant, enduta
pels corrents i abocada a rius que tan aviat
han estat fronteres com vies de
comunicació i riberes que han acollit amb
la mateixa intensitat ciutats de l'art i camps
de concentració. Guillem, un noi de dotze
anys, viu davant d'un canal tranquil a
Bruges, a casa d'en Pier, el nòvio de sa
mare, un homenàs de poques paraules que
es dedica al transport fluvial i amb qui
emprendrà un viatge al cor d'Europa, de
Rotterdam al Mar Negre.

ANGLÈS
THE GENIOUS
Jennifer.

OF

BIRDS,

Ackerman

As
shetravelsaroundtheworl
d to the most cuttingedgefrontiers
of
research,
Ackermannotonly tells
thestory
of
therecentlyuncoveredgenius
of
birdsbutalsodelvesdeeplyintothelatestfindi
ngsaboutthebirdbrainitselfthatare ...
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ECONOMIA

EXPRESSIÓ

ECONOMIA EN COLORS
Autor:
Xavier
Sala
Martin Ed: Rosa dels
vents.

ESCRITOS
Y
CONSIDERACIONES
SOBRE
ARTE.Henri
MatissePAIDOS IBERICA
(2010).El libro se ha
organizado en capítulos
que desarrollan los
grandestemas
que
preocupaban a Matisse y trazan la
sólidacurva de una vida cuya obra no ha
conocidodeclive. Junto con Pablo Picasso,
a Matisse se le considera uno de los padres
de la modernidad en pintura. Vinculado al
postimpresionismo y representante en
susinicios del fauvismo, supotrabajar como
nadie el color y el dibujo en busca de un
efecto de bidimensionalidad que marcaría
gran parte de su obra.

De la manera més
desenfrenada, divertida
i fresca, Xavier Sala i
Martín ens ofereix una
explicació magistral per posar l'economia a
l'abast de tothom, aplicar-la a les
situacions quotidianes i, en definitiva, per
mostrar-la com mai s'havia vist abans: en
colors.

LLENGUA CATALANA
HEM
NEDAT
A
L’ESTANY EN LLUNA
FREDA de Raimon
Eplugafreda.
és una novel·la d’un noi
i una noia que es
coneixen
fent
muntanya al Pirineu.
Després d’un robatori d’una marededéu, es
fa una recerca per tots els encontorns. A la
nit , tot buscant, els protagonistes entren
en un indret amagat en les muntanyes: un
país recòndit anomenat Dòsia. Un cop a
dins ja no hi podran sortir, i allí combinaran
la seva història d’amor amb l’intent de
fugir. En aquest lapse de temps hi passaran
històries, la major part d’elles fantàstiques.
Llibre de molta acció, molt imaginatiu i
romàntic.

LLENGUA CASTELLANA
CREPÚSCULO. de Stephenie Meyer. Ed.
Alfaguara. Serie roja
Cuando Isabella Swan
se muda a Forks, una
pequeñalocalidad del
estado de Washington
en la que no deja de
llover, piensa que es lo
másaburrido
que
lepodríahaberocurrido. Perosu vida da un
giro excitante y aterrador una vez que se
encuentra con el misterioso y seductor
Edward Cullen. Hastaesemomento, Edward
se las ha arreglado para mantener en
secreto
suidentidadvampírica,
peroahoranadie se encuentra a salvo, y
sobre todo Isabella, la persona a
quienmásquiere Edward..
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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

