Aquest estiu has de repassar una mica i dedicar temps a la lectura i preparar-te per
començar amb força l’institut. A continuació et proposem 3 títols de llibres i hauràs
d’escollir-ne un per tal de fer una feina posterior a la lectura (fitxa), que hauràs de
lliurar, juntament amb tot el dossier, al teu institut al setembre.
Pensa que això suposarà un 10% de la nota del 1r trimestre.

1. El petit Nicolàs.
Abans que l'Obèlix caigués a la caldera del beuratge màgic i que el
Lucky Luke disparés contra la seva pròpia ombra immòbil, René
Goscinny va crear, en col·laboració amb Sempé, l'entranyable petit
Nicolas. Aquest és el primer volum de la sèrie, on coneixerem tota
la colla d'en Nicolas. Les seves peripècies quotidianes ens faran
riure una bona estona.

2. Clara, el fantasma de l’àvia.
Què faries si els teus pares haguessin de marxar a un altre país i et
deixessin a càrrec de la teva àvia que viu en un mas on no hi ha
cobertura de mòbil ni accés a internet? Això és el que li ha passat a
la Paula. El mas sembla tenir vida pròpia, hi passen coses molt
estranyes. Hi habita un fantasma? Una novel·la tendra i divertida
alhora, que t’enganxarà des de la primera pàgina!

3. Estiu a Borneo.
En Martí, per qüestions familiars, ha d'anar a passar l'estiu amb la
seva tieta Rosa, a Indonèsia. La Rosa és veterinària i treballa en una
clínica, al costat de la selva de Borneo, on té cura de més de 180
orangutans, amb l'ajut de cent daiaks, els indígenes de l'illa. En
Martí primer no hi vol anar, però després d'uns esdeveniments
inesperats, decideix viatjar fins a la selva, on viurà moltes aventures
i coneixerà el rei dels orangutans, en Kosasi, les mares adoptives
que tenen cura dels orangutanets més petits, l'Eso, un cuidador que
l'ajudarà en les seves tribulacions, i un munt d'orangutanets amb
qui passarà un estiu ple d'emocions i vivències noves. En Martí, a nivell personal,
experimentarà un gran canvi en la seva vida durant aquest estiu a Borneo. Deixarà de
ser un noi despistat, que sempre està a la lluna i que mai no té interès per les coses, i
es tornarà més madur, més conscient i amb ganes de fer moltes coses.

