CLUBS DE LECTURA
OBJECTIUS
Fomentar l'hàbit de la lectura.
Millorar el procés lector.
Fomentar l' esperit crític.
Gaudir del contacte amb els llibres.
Conèixer l'equipament de la biblioteca i el fons de
llibres adequat per a les seves edats.

FUNCIONAMENT
El centre cal que compti amb el carnet d'usuari de la
biblioteca.
Cal fer la petició del lot a la biblioteca amb un mínim
de 3 setmanes d'antelació.
Tots els títols són en català
L'institut o escola vindrà prèviament a buscar el lot de
llibres a la biblioteca. Un cop realitzat el préstec, els
alumnes gaudiran del llibre com a màxim un
trimestre.
Un cop llegit, amb prèvia cita concertada amb la
biblioteca, els alumnes, dirigits per la bibliotecària,
comentaran el llibre. Durada: 1 sessió 1h.

CLUBS DE LECTURA
CICLE MITJÀ (3ER i 4ART de primària)
Armstrong: l'agosarat viatge d'un ratolí a la
Lluna/ autor Torben Kuhlmann
(4art de primària)
Acompanya Armstrong en la seva fascinant
aventura per a desmentir la resta de ratolins que
es pensa que la Lluna es una bola de formatge
enorme. Aquest petit heroi, seguint els consells
del vell Lindbergh, tindrà que endinsar-se en
l'estudi de l'aeronàutica i de l'espai tot passant
per el museu Smithsonià i la universitat, posant a
prova l'enginy amb els seus invents per viatjar a
l'espai i a l'hora fugir de la policia que li trepitja
els talons. Tot amb la ferma creença de que els
seus somnis poden fer-se realitat. El llibre, amb
unes il·lustracions meravelloses i plenes de
detalls, acaba amb una breu historia de la
navegació espacial, des de les observacions de
Galileu sobre el funcionament de l'univers als
primers passes de l'home sobre la Lluna.
TEMA: Astronautes, vol espacial a la lluna
Finalista Atrapallibres 2017-2018

Edison : dos ratolins a la recerca d'un tresor
(I**Kuh)
SINOPSIS:
Motivat per una antiga història familiar, en Pau
busca l'ajut d'un professor de la Universitat dels
Ratolins per inventar un aparell capaç de
submergir-se fins a les profunditats de l'oceà
Atlàntic. Junts iniciaran un laboriós procés
d'estudi que els portarà a trobar una arquet...
TEMA: aventures marines

CLUBS DE LECTURA
CICLE MITJÀ (3ER i 4ART de primària)
jo sóc / Autor raquel Díaz Reguera
(3er de primària)
SINOPSIS: Al Martí li agrada una nena. Ell és molt
popular a l'escola, ella és rara. Ell és bo en
esports, ella és única, encara que vol ser "normal".
És difícil ser popular, és difícil ser diferent. I està
bé ser un mateix.
TEMA : Emocions, amor i autoestima

jo vaig amb mi / Autor raquel Díaz Reguera
(3er de primària)
SINOPSIS: A una nena li agrada un nen, però el
nen no es fixa en ella, no la mira. Què pot fer? Els
seus amics li aconsellen de tot: que es tregui les
cues, les ulleres, el somriure, les pigues, les ales,
que no sigui tan xerraire. El nen per fi s'ha fixat
en ella, però, amb tant treure's coses, fins i tot
han marxat els ocells del seu cap. I la nena se
n'adona que ja no és ella i decideix recuperar les
seves cues, les ulleres, el seu somriure, les seves
pigues, les seves ales, les seves paraules...
TEMA : Amor i autoestima

CLUBS DE LECTURA
CICLE MITJÀ (3ER i 4ART de primària)
CICLE SUPERIOR (5è i 6è de primària)
Treballem l'art
ZOOM...ART!
SINOPSIS:
Una introducció original i accessible a les grans
obres pictòriques elaborada per una reconeguda
mestra en el món de l'art, Gillian Wolfe. L'autora,
directora d'educació a la Dulwich Gallery, utilitza un
text clar i senzill per descriure divuit quadres des de
diferents perspectives, donant així als nens
l'oportunitat de mirar l'obra artística amb els seus
propis ulls. El llibre es completa amb una sèrie de
preguntes i activitats que fan de Zoom... art! una
amena i divertida manera d'aprendre a estimar i
gaudir amb l'art.
TEMA : ART
Mira cap amunt..mira cap a baix
Mira de nou..
Mira si pots
Una nova manera de contemplar les grans pintures de
la història. Entra en aquesta fascinant introducció al
món de l'art!

CLUBS DE LECTURA
CICLE SUPERIOR (5è i 6è de primària)
LA PEL·LíCULA DE LA VIDA/ autora Maite Carranza
(5è de primària)
SINOPSIS:
L'Olívia és una noia normal, com qualsevol altra.
Té una mare actriu, un pare missing, un germà
poruc, uns veïns perepunyetes, unes amigues
llepafils, una tele espatllada i un pis a l'eixample
petit i bufó amb orientació sud. Però,
impensadament, la crisi truca a la porta i el seu
petit món s'ensorra.Malgrat totes les dificultats,
l'Olívia se les empesca per tirar endavant i,
gràcies al seu germà Tim, descobreix que a la
pel·lícula de la vida tots podem col.laborar una
mica a escriure el nostre propi guió.
TEMA:Desnonament
Premi Atrapallibres 2017
l'illa de paidonèsia /autor oriol canosa
(6è de primària)
SINOPSIS:
En Nicolau, el protagonista, de nou anys,
abandona el creuer que comparteix amb els pares,
cansat d'aguantar les seves discussions, i
s'instal·la en una illa deserta del Carib. Des d'allà,
fa crides als infants del món per tal que el
segueixin en la creació d'un país on només els
nens hi tindran cabuda. De mica en mica, l'illa
s'omplirà d'infants i fundaran Paidonèsia, un estat
que construiran amb peticions ben poca-soltes, i
que serà reconegut fins i tot per les Nacions
Unides.
Destaca el to desenfadat dels infantsi també la
síntesi i l'agilitat amb què avancen els fets i
s'incorporen nous personatges.
Novel.la epistolar on tot és narrat a través de
cartes que s'envien els diversos personatges.
Finalista Atrapallibres 2017-2018

CLUBS DE LECTURA
CICLE SUPERIOR (5è i 6è de primària)
Treballem el còmic
Imbatible; 1: Justícia i verdura fresca
còmic
SINOPSIS:
No es un superhéroe normal. Tiene el poder de
atravesar el tiempo, el espacio ... ¡y la página! ¡Un
poder que utilizará para frustrar planes tortuosos
de los malos de todo el mundo! Pero, ¿cómo se lo
hará el Imbatible? Será un viaje salvaje, eso
seguro...

CLUBS DE LECTURA
CICLE ESO
invisible/ autor eloi moreno
(1er eso)
SINOPSIS: Qui no ha desitjat alguna vegada ser
invisible? Qui no ha desitjat alguna vegada deixar
de ser-ho?
El problema és que mai he arribat a controlar bé
aquest poder: a vegades, quan més ganes tenia de
ser invisible, era quan més gent em veia, i en
canvi, quan desitjava que tots em veiessin, era
quan al meu cos li donava per desaparèixer.
TEMA:Assetjament a l'escola
Finalista Premi Menjallibres, 2019

guàrdies, guàrdies
(2N eso)
novel.la fantàstica
SINOPSIS:
Es respiren aires d'insurrecció a la ciutat
d'Ankh-Morpork. Els de dalt i els de baix són
a punt de tornar-se a enfrontar. l capità Sam
Vimes, de l'atrotinada Guàrdia Nocturna, hi
està acostumat. Amb tants maldecaps, n'hi ha
prou per empènyer un home a la beguda. Però
aquesta vegada, hi ha una diferència: els de
baix han trobat la clau d'una arma latent i
letal que ni tan sols ells entenen del tot, i són
a punt de desencadenar una campanya de
terror contra la ciutat. Al seu rescat arriben
el llancer ras Safanòria i la resta de la
Guàrdia, que, juntament amb altres ciutadans
coratjosos, ho arrisquen tot, inclosa una bona
socarrimada, per restaurar l'ordre a AnkhMorpork.

CLUBS DE LECTURA
CICLE ESO
el dia dels trífids
(2N eso)
novel.la de ciència ficció
SINOPSIS:
En Bill Masen és en un hospital de Londres
amb el cap embenat i es perd la pluja de
meteorits. Però quan finalment es treu les
benes dels ulls, l'endemà al matí, es troba que
pels carrers només hi ha persones cegues que
fugen dels trífids, unes plantes grotesques i
perilloses de més de dos metres d'alçada.
Aviat es toparà amb la Josella que també
conserva la vista i junts miraran de
sobreviure.

