Guia de Lectura
Sant Jordi 2018
Educació Infantil
Cicle Inicial

SEMINARI DECOORDINACIÓ DE BIBLIOTEQUES
ESCOLARS
PLA DE FORMACIÓ DE ZONA SE – CRP DE GRÀCIA
ESC Baldiri Reixac
ESC Josep Maria de Sagarra
ESC Josep Maria Jujol
ESC Pau Casals-Gràcia
ESC Pare Poveda
ESC Turó del Cargol
ESC La Farigola de Vallcarca
Escola Gravi

Col·labora:
Oblit Baseiria de la Llibreria Casa Anita
Els llibres també els podreu trobar a les
Biblioteques Públiques de Gràcia:
Biblioteca Jaume Fuster
Biblioteca Vila de Gràcia
Biblioteca Vallcarca i Penitents

EDUCACIÓ INFANTIL
Dorm, mixeta, dorm!
Antje Damm (Ed. Takatuka)
Ni se t’acudeixi obrir aquest llibre! A
mi m’agradaria descansar, diu la
mixeta.

Petjades
Gustavo Roldán (Ed. Combel)
En aquest llibre veurem que no tan
sols els detectius segueixen
petjades...

Max i l’ocell
Ed Vere (Ed. Joventut)
A en Max li agradaria ser amic de
l’ocell però també empaitar-lo i
potser menjar-se’l. I això és un gran
dilema per als dos amics.

Entreson
Juan Muñoz-Tébar. Il. Ramon París (Ed. Ekaré)
Quan l’Elisa no pot dormir
s’aventura per una selva misteriosa.
Un lloc entremig del son i la vetlla
que et porta a descobrir camins
estranys habitats per éssers
meravellosos.

Oh, oh, la pilota!
Elisenda Roca. Il.Rocio Bonilla (Ed. Combel)
Saps què volen dir els grans quan
diuen que la unió fa la força? Obre
aquest llibre i ho veuràs!

L’oficina dels objectes perduts
Junko Shibuya (Ed. Joventut)
El senyor Gos treballa en una oficina
d’objectes perduts enmig del bosc.
Cada dia té una llarga cua de
personatges que han perdut alguna
cosa.

CICLE INICIAL
Tocata i fuga
Mar Virgili. Il. Pere Virgili (Ed. Cruïlla)
En Cornèlius és el director d’una
orquestra molt peculiar. Un dia, fart
de les excentricitats dels seus músics
decideix tocar el dos i tots s’adonen
que, sense ell, l’orquestra és un
autèntic guirigall.

Irene la valenta
William Steig (Ed. Blackie Books)
La Irene, filla d’una modista, té una
missió: portar-li el vestit a la
duquessa pel ball de gala d’aquesta
nit. La nostra heroïna haurà de
travessar el bosc tota sola enmig
d’una tempesta de neu i fred. Però
no patiu, ella és Irene la valenta!

Poemes de bon matí
Salvador Comelles. Il. Mercè Galí
Saps que fan els pirates, els
astronautes, els músics o els mags
quan es lleven? Aquests poemes
ens parlen del que fan ells i també
del que fem nosaltres cada matí.

Missatge important
Gabriel Gay (Ed. Ekaré)
Un gos crida a les portes d’un
hospital on acaben d’ingressar el
seu amo. Té un missatge
important per donar-li, però és
clar no el deixen entrar.

La Sara i el pelut
Jan Birck (Ed. Cuatroazules)
La Sara i la seva mare fa poc que
s’han traslladat al barri i no
coneixen a ningú. A la Sara li costa
fer amics però tot canvia quan
decideix emportar-se a casa el
pelut.

