Guia de lectura

Estiu 2018

Les biblioteques de les Escoles Thau us volem desitjar un bon estiu recomanant-vos
un seguit de lectures per a les vacances. Quan ha estat possible, hi hem inclòs un
enllaç per començar a llegir i així ajudar-vos a fer la tria.

BON ESTIU 2018

A partir de 3 anys
 DONALDOSN, J. Juguem a fet i amagar. Barcelona : Joventut, 2017
Al cor del Bosc de la Gla, la Porqueta i la Gallina estan jugant. La Gallina està molt ben amagada.
Voleu llegir-ne un fragment?

 DURAN, T. Pim, pam, pum poma. Barcelona: Mars, 2018
La poma camosina causa mals de panxa al follet que se la menja, a la bruixa que es menja el
follet, al gegant que es menja la bruixa i així, anar fent, fins que el darrer devorador, un drac que
s’ha menjat el mateix dimoni.

 FARRE, L. Alça. Barcelona: Combel, 2018
D'un ou en pot sortir un pollet de reietó. O de cadernera. O de faisà. O de falciot. Però compte,
que potser no en surt cap d'aquests...
Voleu llegir-ne un fragment?

 TIMMERS, L. Una casa per a en Tom. Barcelona: Animallibres, 2018
En Tom no surt mai al carrer, fins que la Vera li proposa jugar a empaitar-se. Mentre la
persegueix, en Tom es perd. Com aconseguirà tornar a casa?
Voleu llegir-ne un fragment?
 ZOBOLI, G. Profesión: cocodrilo. Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2017
Cada dia, quan surt el sol a la gran ciutat, milions de persones es desperten, es lleven i es
preparen per anar a treballar. El petit heroi d’aquest conte, és un fantàstic cocodril verd. Ell no
és una excepció.
Voleu veure el Book Trailer?

A partir de 7 anys
 ADRIANSEN, S. La vaca del brick de llet. Barcelona : BiraBiro, 2018
“Hi ha una vaca dins del bric de llet”. Rotunda afirmació que respon a una lògica infal·lible: si al
pot de pèsols hi ha pèsols dibuixats, en el bric de llet hi ha d’haver una vaca perquè hi està
dibuixada. Un nen inquiet i amb molta curiositat es fa aquesta pregunta.
Voleu llegir-ne un fragment?

 DAYLON, P. El lladre d’entrepans. Barcelona: Cruïlla, 2016
El Martí està desesperat perquè cada dia li desapareix l'entrepà de dins la carmanyola. Per això
decideix investigar, per saber qui és el responsable d'aquests robatoris que li fan passar tanta
gana.
 RIDELL, C. 100 abraçades. Barcelona: Baula, 2017
L’autora ens proposa celebrar la vida a l’escalf d’una abraçada. Parelles de tota mena, humanes,
animals, robòtiques, de personatges de ficció…, s’abracen. Algunes abraçades sembla que es
donen el condol i d’altres que l’abraçada és de circumstàncies, per quedar bé o amb traïdoria.
Voleu veure el Book Trailer?

Còmic
 GUILLAUME, P. El carter de l’espai. Barcelona: Joventut, 20198
A en Bob li apassiona la seva feina amb la seva petita rutina, fàcil i sense embolics. A bord de la
seva nau espacial, reparteix cartes i paquets a un munt de gent arreu de la galàxia. Un nou
itinerari trenca la rutina quotidiana del nostre carter. D’entrada sembla que en Bob no s’adapta
al seu nou trajecte.
Si voleu llegir-ne un fragment?

A partir de 10 anys


CONAN DOYLE, S. L’home que mai va viure, l’home que mai morirà. AlgemesÍ: Andana,
2018
Aquest recull presenta quatre dels millors relats signats per Arthur Conan Doyle i protagonitzats
per l’investigador de Baker Street i el seu fidel Watson.
Voleu llegir-ne un fragment?

 FERRADA, M.J. Mexique: el nom del vaixell. Barcelona : Libros del Zorro Rojo, 2017
En plena guerra civil, 456 fills i filles de republicans van embarcar en el transatlàntic Mexique,
que va salpar des de Bordeus rumb a Mèxic. Estava previst que fossin tres o quatre mesos, però
la derrota republicana i l’inici de la Segona Guerra Mundial van transformar el seu exili en
definitiu.
Voleu veure el Book Trailer?



HERNÁNDEZ, M. Cuentos para mi hijo Malonillo : para cuando sepa leer. Madrid :
Nórdica, 2017
Miguel Hernández va decidir deixar escrits en paper higiènic quatre contes adreçats al seu segon
fill, Manuel Miguel, Manolillo, un nen al que només va poder conèixer a través dels barrots de
les reixes poc abans de morir.
“Transcurrió un mes hasta que por fin lo pude ver. Lo sacaban entre dos personas, que no sé si
serían presos, cogido del brazo y lo dejaron agarrado a la reja. Llevaba un libro en la mano,
eran dos cuentos para su hijo.”
Josefina Manresa, esposa de Miguel Hernández.
Voleu llegir-ne un fragment?

Còmic
 OTTAVIANI, J. Primates : la intrépida ciencia de Jane Goodall, Dian Fossey y Biruté
Galdikas. Barcelona : Norma, 2015
Història de les tres primatòlogues que van canviar la nostra manera d’entendre als grans simis,
inclosos nosaltres. Jane Goodall va estudiar als ximpanzés. Dian Fosseu va protegir l’hàbitat dels
goril·les. Biruté Galdikas va estudiar els orangutans. Les tres van lluitar per la conservació de les
selves.
Voleu llegir-ne un fragment?

A partir de 12 anys
 CARRANZA, M. Una bala per al record. Barcelona: Jo llibre, 2017
El llibre comença i acaba amb vuit dobles pàgines il·lustrades. Entremig la història d’una nena
solitària i trista per la mort de la mare, que es mou entre el record, la incertesa, la impotència i
l’esperança de tenir a prop una dona sobre un cavall blau, que com un àngel de la guarda, vetlla
per ella.



CÓRDOVA, A. El dragón blanco y otros personajes olvidados. México: Fondo de Cultura
Económico, 2017
El llibre pren els personatges secundaris dels clàssics infantils per a convertir-los en
protagonistes de les seves pròpies històries.
Voleu llegir-ne un fragment?
 LOWERY, M. A 677 km de casa. Barcelona: Fanbooks, 2018
En Martin té tretze anys i un matí s’emporta en Charlie, el germà petit, fins a un poblet de la
costa on van passar les darreres vacances. Serà un viatge carregat de dificultats: són menors,
s’han escapat de casa, i en Charlie és un nano amb tendència a ficar-se en problemes. Però per
en Martin aquest germà «sempre sense alè per l’asma, escanyolit, descarat, incapaç de fer res
tot sol o de concentrar-se», ho és tot. Per això farà el possible per a que pugui veure un altre
cop dofí del port.
Voleu llegir-ne un fragment?

Còmic
 GAZZOTTI, B. ; VEHLMANN, F. Solos, 1. Madrid : Dibbux, 2014
Un nou dia comença a Fortville, però res és com abans. Els que s’han despertat pel matí
deambulen per una ciutat deserta fins a descobrir que només en queden cinc. Cinc nens: Dodji,
Leila, Celia, Ivan i Terry. Estan sols, abandonats, desemparats i sense idea de què fer.

