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Què llegir?
Alguns suggeriments per a l’estiu:
Per escollir el llibre, cal conèixer el veredicte del premi
Atrapallibres.
El premi de literatura infantil Atrapallibres és
convocat anualment pel Consell Català del
Llibre Infantil i Juvenil, i és atorgat pels propis
lectors.Podeu consultar el veredicte de la
convocatòria d’enguany i de convocatòries
anteriors a la seva pàgina oficial.
http://www.clijcat.cat/consell/catala/atrapalli
bres.php

També és oportú donar una ullada a la revista Faristol
Aquest cercador us permet d’accedir a les
crítiques publicades a la revista Faristol,
editada pel Consell Català del Llibre Intantil i
Juvenit, classificades per edats: per als més
petits; primers lectors; a partir de 7 anys; a
partir de 9 anys; a partir d’11 anys; a partir de
http://www.clijcat.cat/faristol/paginas/cercad 13 anys; a partir de 15 anys; d’interès general.
or.php
Cada obra ressenyada és puntuada per l’autor
de la crítica.

o al butlletí Quins llibres.
El butlletí Quins llibres és una publicació
quadrimestral del Seminari de Bibliografia
Infantil i Juvenil de l’Associació de Mestres
Rosa Sensat.

http://www.xtec.cat/~mmassag2/quins.htm
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Consulteu, així mateix, les recomanacions de la Xarxa de Selecció
de Llibres Infantils i Juvenils;

http://www.reddeseleccion.com/

En aquest lloc web hi trobareu els catàlegs de
llibres escollits que la Xarxa de Selecció de
Llibres Infantils i Juvenils elabora anualment
des del 2004. La Xarxa de Selecció de Llibres
Infantils i Juvenils és un grup de treball
constituït per prestigioses institucions,
associacions i revistes d’arreu de l’Estat
vinculades a la lectura infantil i juvenil.

o les del portal Què llegeixes? (Ql).
El portal Què llegeixes? (Ql) és el gran espai de
trobada de la comunitat lectora catalana. Està
organitzat en tres franges d’edat: Llapis (fins a
11 anys), Ploma (de 12 a 16 anys), i Boli (a
partir de 17 anys). Hi trobareu una extensa
biblioteca amb 4 000 fitxes de llibres per a
totes les edats elaborades pels més de 10 000
usuaris registrats del portal. És una creació de
la Institució de les Lletres Catalanes.
http://www.quellegeixes.cat/

Finalment, per trobar el llibre acudiu a la Xarxa de Biblioteques
Municipals .
El Catàleg Aladí us us ofereix l’accés al fons
bibliogràfic de les biblioteques municipals de
la província de Barcelona. Mitjançant el servei
de préstec podreu proveir-vos dels llibres que
necessiteu durant aquestes vacances.
http://sinera.diba.cat/
I bona lectura!
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