PER COMPARTIR
Herbari
Adrienne Barman. (Ed. LIbros del Zorro Rojo)
Una enciclopèdia il•lustrada, original
i sorprenent, que recull tota mena de
plantes i vegetals.

Guia de Lectura
Estiu 2018

Ets un lleó! Postures de ioga per a nens
Taeeun Yoo. (Ed. Ekaré)
Set postures de ioga per començar el
dia

El libro del futuro
Joana Carro i César Sánchez. Il. María Ramos.
(Ed. Fulgencio Pimentel)
Una capsula que viatjarà a través del
temps i l’espai i tornarà a les teves
mans.

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

Cicle Mitjà
Cicle Superior

CICLE MITJÀ

CICLE SUPERIOR
L’any del gat

Jaume Copons. Il. Agustín Comotto. (Ed. Combel)
El gat de la classe del Gat és tot
blanc, té un ull blau i un altre marró i
un poder que el fa extraordinari .
Vols saber quin és?

El pequeño cuidador de insectos
Nastasia Rugani. Il. Charline Collette. (Ed. Nórdica)
Si una mosca o escarabat s’ha fet mal
a la poteta necessiten urgentment al
cuidador d’ insectes. Aquest fa
meravelles amb la seva Agulla que ho
cura tot, però és a punt de jubilar-se i
necessita passar el relleu al seu fill
Noc.
Tocats del bolet
Pep Albanell. Il. Cristina Losantos. (Ed. Barcanova)
Un escriptor visita una escola. El
nostre convidat ja ha anat de visita a
altres escoles però aquesta no és ben
bé com les altres, ni la mestra ni els
estrafolaris alumnes...

El gran llibre del mar
Yuval Zommer. Ed. Joventut
Per què el cranc camina de gairell?
L’estrella de mar és un peix? En
aquest llibre trobaràs les respostes a
aquestes i a moltes d’altres
preguntes sobre la fauna marina.

Ariol. Un burrito como tú y yo
Emmanuel Guibert i Marc Boutavant.
(Ed. Harperkids)
Les històries en còmic d’una colla
d’amics d’escola

Un replec en el temps
Madeleine l’Engle. Ed. Bambú
Un viatge sorprenent a una altra
dimensió, desafiant el temps i
l’espai, a la recerca del pare de
la Meg que ha desaparegut
durant una missió secreta per al
govern dels Estats Units
No llegiré aquest llibre
Jaume Copons. Il. Òscar Julve. (Ed. La Galera)
Tu decideixes! Obres o no obres
el llibre?

El senyor dels lladres
Cornelia Funke. (ed. Estrella Polar)
Els germans orfes Prosper i
Bonifazins han fugit de casa la
cruel tieta perquè els volia
separar. Els nois aconsegueixen
arribar a Venècia on coneixeran
el misteriós Senyor dels Lladres.
El pogrés no s’atura mai
Pascale Hédelin i Felix Rousseau. (Ed. Zahorí Books)
Per conèixer l’evolució dels
objectes quotidians com el
telèfon, el rellotge, l’ordinador
o els primers llibres.

La llum d’Artús. Camins de nit
Raimon Portell. Ed. Barcanova
Aquest és el primer llibre de la
sèrie La llum d’Artús, on
coneixeràs la Rut, el professor
Argimon, en Marc l’Anxova, tots
ells fugitius perquè no els queda
altra opció possible.

