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I2 (de 6 a 9 anys)

Alcántara Sgarb, Ricardo

Les il·lusions del mag

I2 97

Cabré, Jaume

L’any del blauet

I2 57

Cannon, Janell

Pindulí

I2 38

Janosch

Carta per al tigre

I2 49

Martín, Andreu

Com vam caçar....

I2 64

Fernández Paz, Agustín

Murs

Moya, Rosa

Sherlock Holmes i el cas de la joia blava:
basat en l’obra original d’Arthur Conan
Doyle

Nöstlinger, Christine

Estimada Susi, estimat Paul

Sala i Vila, Carles

Tramuntana a la granja

Teixidor, Emili

L’amiga més amiga de la Formiga Piga

Thomas, Valerie

Bruixa Brunilda

I2 51

I2 48

I2 51
I2 58

I2 51
I2 121

Aquesta pretén ser una petita guia per si algú necessita alguna lectura per a l’estiu.
De tota manera, és només una selecció personal. Si el lector es planta davant les
prestatgeries de l’I2 i remena, trobarà, sens dubte, més d’un i de dos llibres que
despertin la seva curiositat. No hi ha satisfacció més gran per a un lector que
descobrir una bona història per si mateix, cultivant la seva habilitat per seleccionar i
encertar, o no.
I si no trobeu en el llibre agafat aquest plaer, no ho dubteu, tanqueu el llibre, porteulo a la biblioteca, i torneu a començar!!!!
Bon estiu a tots i totes!!!

Llibre en què el lector ha de resoldre petits enigmes per avançar
en la història convertint-se d’aquesta manera en el protagonista
absolut.
Molt semblant a la “Tomba misteriosa”.
I2 97

Llibre en què el lector descobreix amb el personatge principal de
la història les característiques de cada estació de l’any: la tardor,
l’estiu, la primavera i l’hivern. Història senzilla, amb personatges
senzills i trama senzilla. La qualitat de l’escriptura es nota des de
la primera paraula.
I2 57

Llibre de la mateixa autora i il·lustradora de Stelalluna.
Aquesta és la història de Pindulí, una hiena que aprendrà
que la bellesa és a l’interior de cada persona.
Un

cop

més

l’escriptora

aconsegueix

reflectir

la

importància de reconèixer la part bona que tots tenim al
nostre interior i la importància de valorar-se en la justa
mesura per aconseguir allò més important de la vida: la
felicitat.
I2 38

Llibre molt entretingut on l’autor ens explica la manera com
els personatges del llibre inventen el correu ordinari i, fins i
tot, el telèfon.
“Estimat Tigre! Et faig saber que estic bé, com estàs tu?
Mentrestant, vés pelant les cebes i bullint les patates, que
avui potser tindrem peix!
Petons del teu amic Ós“.
I2 49

Dos grans amics són separats un dia per un mur que divideix la
ciutat en dues parts. Mitjançant una història d’amistat entre dos
nens, l’autor ens explica de manera senzilla allò que per desgràcia
ha passat en la realitat i continua passant en el present. Les
diferències entre les persones, que haurien d’enriquir la nostra
societat, són l’excusa per a la divisió, el recel i la discriminació.
I2 51

Qualsevol dels llibres de la col·lecció “Com vam caçar...” és molt
recomanable. L’avi Boris i el seu nét viuran grans aventures per
atrapar els monstres més diversos, des del Dràcula fins a l’home
del sac, passant per les bruixes, la cosa del pantà o el monstre de
Frankenstein.
Andreu Martín, un dels mestres de la novel·la negra d’adults, ens
manté en suspens des de la primera pàgina.
I2 64

Àlbum il·lustrat en què s’ha adaptat un dels casos del famós
detectiu Sherlock Holmes i el seu inseparable Doctor Watson.
Llibre interessant per introduir els nens i nenes en el món d’aquest
personatges on els detalls són la solució.
I2 48

Dos amics es veuran separats quan el pare d’en Paul és
traslladat per la seva feina a una altra ciutat. Els dos amics
mantindran el contacte a través de cartes tradicionals. El
lector es sentirà molt identificat amb els personatges ja
que viuran situacions que pot viure qualsevol nen de 3r.
I2 51

Qualsevol dels llibres de la Bruixa Brunilda són per
recomanar. Cada història esbojarrada d’aquesta bruixa tan
particular és sorprenent i divertida.
I2 121

Llibre d’humor per riure amb les escenes que es viuran a la
granja després d’una nit de tramuntana fortíssima. Història
molt propera per a la gent que disfrutem i patim la
tramuntana.
I2 58

Llibre entranyable on coneixerem diferents personatges
amb la protagonista de la història: la formiga Piga. La Piga,
cansada d’anar sempre en fila amb les seves companyes
decideix veure món i conèixer el bosc. És un llibre molt amè
escrit amb fabuloses rimes.
I2 51

I3 (de 9 a 12 anys)

Preller, James

Detectiu Puzle

I3 DETECTIUS PRE

Llibre de misteri ideal per a petits detectius. A través d’en Puzle,
un noi de Tercer de Primària, amb el seu lema “per un euro al dia
et resolc la vida” el lector podrà resoldre els casos que li
plantegen al personatge seguint les pistes que se li revelaran
pàgina rere pàgina.

I2 CAST

Aggrey, James

El águila que no quería volar

Funke, Cornelia

El hada de la suerte

Funke, Cornelia

Jule y los piratas patosos

Gómez Cerdá, Alfredo

El monstruo y la bibliotecaria

Mahy, Margaret

El secuestro de la bibliotecaria

Rodari, Gianni

Uno y siete

Àlbum il·lustrat que tracta sobre la importància que té
valorar-se un mateix per aconseguir treure tot el
potencial que cadascú porta dins seu.

Un nen trist i rondinaire, descobrirà el valor de les petites coses
quotidianes de la vida que fa que siguem feliços sense que ens
n’adonem.

Llibre de la gran escriptora Cornelia Funke, autora de llibres com

Cor de tinta, portat a la gran pantalla. Història d’aventures

Llibre maquíssim sobre l’amistat, les falses aparences i l’amor a la
lectura.
Un monstre atrapat a l’aire condicionat de la biblioteca troba el
gust per la lectura. La bibliotecària, després de notar coses
estranyes, descobreix el monstre i neix entre ells una gran
amistat.

El primer que es veu del llibre són les il·lustracions de Quentin
Blake, l’il·lustrador de llibres com Las brujas de Roald Dahl.

Àlbum il·lustrat per aprendre que, tot i que físicament tots
som diferents, tenim més en comú del que ens diferencia.

Consulta de Catàleg per Internet a:
http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/search*cat o a: http://goo.gl/VrKRv
HORARI D’ESTIU DE LA BIBLIOTECA (15 de juny a 15 de setembre, ambdós inclosos):
De dilluns a divendres, de 10 A 13.30h i de 16 a 20h

