RECOMANACIONS LECTURES – SANT JORDI 2019

INFANTIL
BLABEY, Aaron. Necessito una abraçada.
Barcanova Editorial
Tot el que vol el petit eriçó és que li facin una
abraçada, però ningú no el vol abraçar perquè
punxa! El millor conte per sentir-se bé.

ORAL,Feridun. La poma vermella. Ed. Joventut
Un conill famolenc va sortir a buscar menjar però
tot estava cobert de neu i no trobava res.
Finalment va veure una poma vermella dalt d’un
arbre però no hi arribava i va anar a buscar
ajuda…

MASSON, Laia i ZELEJ, Zuzanna. El meu avi
pirata. Ed. Akiara books.
Cada diumenge l’avi explicava històries als seus
nets, asseguts al banc del parc que hi havia al
costat de casa. Històries de pirates o records
d’infantesa, que pescava al vol o a les profunditats
de la memòria. Fins que un dia se’l van portar a
l’hospital i tot va canviar.
Es tracta d’un conte realista i tremendament humà
sobre la relació entre els avis i els nets.

MANSO, Anna i CANALS, Mercè. Contes de riure
per anar a dormir. Ed. Cruïlla.
Recull de contes d'humor, de llargada i dificultat
diversa, per ser llegits abans d'adormir-se. A través
d'aquestes històries sabràs, per exemple, quines
aventures viu un pirata que només atraca vaixells
carregats de pernil, què passa si un ogre refredat
s'instal·la a viure al teu poble, o que les bruixes,
abans d'aprendre a fer encanteris, han d'aprendre
a cordar-se les sabates.

WISE, Margaret i LONG, Lorena. Bon dia, bona
nit. Ed. Corimbo.
Quan surt el sol i comença el dia, el conillet diu
bon dia a totes les coses que l’envolten. Als ocells
que volen pel cel i a les abelles que ens fan la mel,
a totes les coses, d’una en una. I quan el sol es
comença a pondre, el conillet els diu bona nit.

BRENMAN, Ilan. Juguem?. Ed.Bromera.
El Pere es passaria tot el dia jugant; això sí, amb la
tauleta tàctil, el mòbil o la consola. Tot i que els
seus amics i la seva família el conviden a gaudir
d’altres jocs, ell sempre prefereix seguir amb la
pantalla. Aconseguiran que descobreixi tot el que
s’està perdent?

GRIFOLL, Jordi. Sant Jordi i el drac Patac!!!. Ed.
Castellnou.

Voleu conèixer la veritable llegenda de Sant Jordi?
Si voleu ho podeu fer de manera divertida tot
llegint, dibuixant, pintant i aprenent amb el conte
de Sant Jordi i el Drac Patac. Haureu de trobar el
camí que puja fins el castell de Montblanc, visitar
el municipi i conèixer la seva gent, buscar noms de
nens i nenes, reproduir les paraules del drac,
dibuixar el cavaller (i cavall si voleu), pintar… i
munt d’activitats més.
DAVIES, Benji. La Balena. Ed. Andana.
Aquesta és la història senzilla però potent sobre la
soledat, l’amor entre un pare i un fill que no passen
gaire temps junts, d'una balena encallada a la
platja i una amistat que canviarà per sempre les
seves vides.

CICLE INICIAL
SALA I VILA, Carles i CALAFELL, Roser. La Diada
de Sant Jordi. Ed. La Galera.
La Diada de Sant Jordi per als més petits: la festa
del llibre i la rosa! Olor de roses, caixes plenes de
llibres, paradetes al carrer, gent comprant contes,
ambient de festa... Segur que avui és Sant Jordi: la
festa del llibre i la rosa! En Pep busca el seu autor
preferit, perquè li signi el llibre... El trobarà entre
tanta gentada?

ROWLAND, Lucy. El cavaller que va dir “NO!”.
Ed. Baula
En Ned és un cavaller molt amable i servicial.
Sempre, sempre, diu "Sí!" a tot el que li demanen.
Però, de sobte, un bon dia diu ... "No!". Fins que
arriba un drac solidari que li demana ajuda i en
Ned haurà de decidir entre dir "No" o dir ... "Sí".
Que farà?.

VV.AA. Les veritats de pinotxo. Ed. Baula.
Col·lecció Contes desexplicats.
En aquest conte trobareu un personatge i relat
clàssic capgirat com un mitjó. Amb arguments
plens de sorpreses i molt d'humor que faran volar i
desenvolupar la imaginació dels primers lectors.
Altres llibres de la col·lecció:
● La Blancaneu i els set nans polits.
● La rateta que llegia a l’escaleta.
● Sant Jordi a la cova del drac.

CARBÓ, Joaquim. En Miquelet i la diada de Sant
Jordi. Ed. Baula
El dia de Sant Jordi en Miquelet i els seus
companys fan una representació molt original de la
llegenda del cavaller i el drac a l'escola. Un cop
acabada la funció, en Miquelet i els seus pares
volten per la ciutat i gaudeixen de tot el que els
ofereix una diada tan especial. En Miquelet queda
meravellat amb les parades de roses i de llibres i
sobretot amb el conte tan bonic que li han dedicat
els autors.

PERRAULT, Charles. El gat amb botes. Ed.
Baula.
En aquest volum únic, hi trobarem contes
anomenats «clàssics» —molts dels quals claven
les arrels en les antigors més remotes de la cultura
indoeuropea—, que dominen el nostre imaginari
d’una manera tan poderosa que de vegades no en
som del tot conscients. Qui és que no coneix la
Caputxeta Vermella, la Blancaneu, la Sireneta, el
Petit Polzet, la Ventafocs, en Patufet, Barbablava,
el Gat amb Botes, la Bella Dorment…? En
definitiva, els millors contes d’Andersen, dels
germans Grimm i de Perrault. En versions
completes i respectuoses amb els originals.

OBIOLS LLOPART,
astronauta.

Anna.

M’agradaria

ser

Títol d'una col.lecció on els joves protagonistes
s'imaginen fent d'Astronauta.
Altres llibres de la col·lecció:
● M’agradaria ser periodista
● M’agradaria ser mestra
● M’agradaria ser futbolista
● M’agradaria ser músic

MANSO, Anna. La llista d’aniversari. Ed. Cruïlla.
Aquesta és la història d'una nena que l'endemà de
Reis ja comença a fer la llista de coses que vol que
li regalin per l'aniversari. I això que encara li falten
uns quants mesos per fer els anys! Naturalment,
les primeres coses que escriu a la llista són les que
s'han descuidat de portar-li els Reis. Aquest any,
però, el pare i la mare li han dit que a casa ja no hi
cap res més i que ha de demanar regals que no
s'hagin de guardar. Uf, quin tip de rumiar!
Aquest llibre està adaptat al sistema de Lectura
Fàcil: una manera de fer accessible la lectura a
persones
amb
necessitats
específiques
d'aprenentatge.

CICLE MITJÀ
STILTON, Geronimo. El somriure de Mona Ratisa.
Ed. Estrella Polar
Històries per llepar-se els bigotis, paraula de
Geronimo Stilton!Mona Ratisa amaga un secret!
Ratonardo da Vinci va amagar al quadre algunes
pistes misterioses... El meu nas de ratolí em diu que
aquí hi ha gat amagat; perdó, tresor amagat! M'heu
sentit? Voleu venir amb mi, sí o no? Serà una
recerca del tresor molt emocionant. Paraula
d'Stilton!

FERNÁNDEZ SIFRES, David. Que ve el diluvi. Ed.
Baula.
Els núvols dominen el cel de Vilavella de la Vall. No
n’hi ha cap dubte: ve el diluvi! En Biel, en Quim i en
Poliprou decideixen evitar la tragèdia i posen fil a
l’agulla: han de salvar una parella d’animals de cada
espècie abans no sigui massa tard. Però, a
diferència de Noè, ells no tenen cap arca per
navegar i, abans que caigui la primera gota de pluja,
ja es veuen amb l’aigua al coll…

KESELMAN PORTER, Gabriela. Molt més que
contes. Històries per aprendre a ser feliços. Ed. SM
El llibre compila 7 històries clàssiques de Disney i
amb cadascuna es treballen 4 temes fonamentals
per al desenvolupament de la intel·ligència
emocional i social dels infants, que es poden tractar
després de la lectura dels contes: l'autoestima, la
confiança en els amics, la superació de dificultats, la
tristesa per no ser acceptat, l'autonomia,
l'acceptació i el respecte per les diferències, l'esforç
i la constància, la valentia, la mort d'un ésser
estimat, l'assertivitat (aprendre a defensar-se), la
culpabilitat, la responsabilitat, l'honestedat, la
generositat, els vincles entre germans... Al final de
cada conte s'hi inclou una fitxa per tal que els pares
puguin treballar a partir de la història, dels
personatges i les situacions en què es troben els 4
temes destacats.

COPONS, Jaume. L’any de Gat. Editorial Bambú.
El llibre que tens a les mans no és la típica novel·la
amb gatet bonic i simpàtic digne de sortir retratat a
Instagram. Tampoc no hi trobaràs un nen o una
nena cursi que s’estima el gatet amb bogeria. Aquí
els protagonistes són una classe sencera i la Sílvia,
la mestra que, com totes les mestres, té molta
paciència; i sí, també hi ha un gat, però no pas un
gat qualsevol. El Gat de la classe del Gat és tot
blanc i té un ull blau i l’altre marró, però no és
especial perquè sigui guapàs, sinó perquè té un
poder que el fa extraordinari: vols saber quin és?
Llibre seleccionat pels quarts de final del Certamen
de lectura en veu alta 2019 de Cicle Mitjà.

FITÉ, Anna. Voilà! Els besnéts del Gat amb
Botes. Ed. La Galera.
El Charles i el Guillaume, els dos besnéts preferits
del Gat amb Botes, es dirigeixen al castell de
Carabàs. El seu besavi té un missatge sorpresa per
a ells. S'acosten els seus aniversaris i els ha
preparat un regal molt especial... Però per
aconseguir-lo, tenen només tres dies per
demostrar-li que se'l mereixen!
Llibre seleccionat per les semifinals i la final del
Certamen de lectura en veu alta 2019 de Cicle Mitjà.

CANOSA, Oriol. L’illa de Paidonèsia. Ed. La
Galera
En Nicolau Rouretort, un nen de nou anys, viatja en
vaixell amb els seus pares. I s'avorreix. Els pares, a
més, lluny de divertir-se, discuteixen tota l'estona.
Fins que en Nicolau decideix fer allò que li havia
passat pel cap: agafar en préstec un dels bots de
salvament i anar a una illa ben petita. Aquí
començarà una aventura epistolar en què l'illa
s'omple de nens i nenes, els adults no hi poden fer
res i la cosa s'embolica de mala manera. O de bona
manera, segons els ulls que ho mirin.

GARCÍA-SIÑERIZ, Ana i LABANDA BLANCO, Jordi.
La Zoè i les joies del Nil. Ed. Estrella Polar
La Zoè sempre havia volgut pujar en camell i
descobrir els secrets de les piràmides. La Liseta
somiava visitar un mercat d’espècies, de babutxes i
de teixits riquíssims. En Marc volia descobrir les
constel·lacions sota el cel del desert. I l’Àlex,
guanyar una cursa de dromedaris. El que no
esperaven era que hi trobarien el misteri més gran
de les seves vides, just al costat de les piràmides.

CICLE SUPERIOR
ROBERT, Santiago. Els Futbolíssims. El misteri
de les 101 calaveres. Ed. Cruïlla
Una nova aventura dels Futbolíssims. Una
col·lecció d'humor, amistat i molt de futbol! El poble
s'ha inundat, i el més misteriós és que no paren
d'aparèixer calaveres entre el fang. L'alcalde i la
policia estan pensant en desallotjar el poble i
mentrestant, al Pla de Dalt es preparen per un partit
molt important contra el Green Thunder: la Copa
Intercentres.

BLOND, Michael. Un ós anomenat Paddington.
Viena Edicions
«Un ós? Aquí, a l'estació de trens de Paddington? »
va dir la senyora Brown mirant el seu marit amb
expressió de sorpresa. «Quina ximpleria, Henry, no
pot ser.» Però el senyor Brown no s'equivocava:
l’osset era allà, just al mig de l’andana, amb un
barret estrany i una etiqueta penjada al coll que
deia: «Si us plau, tingueu cura d'aquest ós.
Gràcies». Així que els Brown el van convidar a
berenar i se’l van emportar a casa, on l'esperaven
un bon bany d’aigua calenta i els dos nens de la
família. «Demà serà un altre dia i ja veurem com en
sortim, d'aquest embolic», va pensar el senyor
Brown, sens dubte perquè llavors encara no sabia
que els embolics de veritat encara havien d’arribar...
i és que a Paddington sempre li passen coses,
perquè Paddington és d'aquesta mena d'ossos.
Llibre seleccionat pels quarts de final del Certamen
de lectura en veu alta 2019 de Cicle Superior.

PRATS, Lluís. Hachiko. El gos que esperava. Ed.
La galera.
El professor Ueno recull un cadell per a la seva filla.
Aviat, la relació entre el professor i l'Hachiko, el gos,
esdevé especial. Cada matí l'acompanya a l'estació
i, cada tarda, espera el seu retorn a dos quarts de
sis. Cada dia laborable. Cada mes. Cada any. S'ha
forjat una relació basada en l'amistat i la fidelitat. I
res no la pot trencar…

Llibre seleccionat per les semifinals i la final del
Certamen de lectura en veu alta 2019 de Cicle
Superior.

SALA i VILA, Carles. El tren de les parades sense
nom. Ed. La Galera.
La Lia puja al tren en direcció a Quintaforca. I no hi
va gens contenta. Els pares l'envien a casa de la tia
Flàvia, a muntanya, per passar-hi les vacances.
Però tot i malhumorada es fixa en una cosa
estranya: el rètol de l'estació està mig esborrat.
Segurament el deuen estar reparant... I al vagó
viatja un personatge molt estrany que sembla ben
bé un dolent de les pel·lícules. Potser el trajecte no
serà del tot avorrit ni tan tranquil com la Lia es
pensava. Tot comença quan a la següent estació el
rètol apareix completament blanc.

SANTANA, Eva. Oriol Pelacanyes. L’embolic del
Maxi-Robot. Ed. Baula
«A la mostra de robòtica hi havia almenys trenta
participants! Tots tenien un cartellet amb el seu nom
i amb les seves habilitats. Hi havia la Teresina, que
sap embolicar una troca de llana; en PET-1000, que
és capaç de trobar una peça de construcció dins
una galleda amb serradures; la Lali, que balla
seguint el ritme de la música; l’R-25 que du
mostatxo i toca el xilòfon.
Hem deixat en Nicasi ben col·locat amb el seu
cartellet: “NICASI. Robot multifuncions. Frega,
recull, porta glaçons i moltes sorpreses més”.
SORPRESES QUE NI JO CONEIXIA! I PER
CERT…, COLOSSALS!»

ADLER, Irene. A la recerca de l’Anastàsia. Ed.
Estrella Polar.
Una petita multitud s’ha aplegat per assistir al
funeral del doctor Watson. Entre els presents que
han acudit a homenatjar l’ajudant del gran detectiu,
hi ha la Irene Adler, que passats gairebé cinquanta
anys ha tornat a buscar els seus vells amics.
Només amb la seva ajuda podrà defensar la Mila, la
seva filla adoptiva, de les urpes d’un enemic
poderosíssim. Se’n sortirà de convèncer l’esquerp
però infal·lible Sherlock Holmes, i l’Arseni Lupin,
atractiu però imprevisible lladre de guant blanc, per
recompondre l’extraordinari trio dels vells temps?

BARRIE, J.M. Peter Pan Ed. Labutxaca
Peter Pan és la meravellosa història del nen que no
creix, i de la Wendy, i de com ella i en John i en
Michael aprenen a volar, i de com se'n van a la
terra de Mai-mes, i de com s'enfronten als terribles
pirates i al seu capità James Hook, a qui Peter Pan
talla el braç i el dóna a un cocodril, i de com el
capità Hook odia Peter Pan i el persegueix.
Altres llibres de la col·lecció:
CARROLL, Lewis. Alicia al País de les Meravelles
VERNE, Jules. La volta al món en 80 dies
STEVENSON, R.L. L’illa del tresor

