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LA LECTURA
A L’ENTORN ESCOLAR

DIU LA LOMLOE

Quan parlem de lectura a l’escola, hem de diferenciar dos objectius: el desenvo-
lupament de l’habilitat lectora, que podem mesurar amb la comprensió del text i 
l’expressió oral i escrita, i la formació de l’hàbit lector, un propòsit molt més complex 
i difícil d’avaluar.

Tots dos aspectes es retroalimenten mútuament, ja que l’habilitat per llegir influeix 
en l’estímul per la lectura i, alhora, el plaer lector exercita aquestes habilitats. És un 
tàndem meravellós per als nens i les nenes a qui els agrada llegir. Però què hi ha de 
la resta? Com podem estimular l’hàbit i reforçar les habilitats lectores de l’alumnat 
que no gaudeix tant llegint?

Sabem que aquest és un dels principals reptes per als docents. Un maldecap que 
requereix imaginació, creativitat… i molta paciència! Quan el plaer no és l’estímul 
natural de l’estudiant, ens hem de centrar en aquests tres grans objectius:

1. Oferir llibres realment motivadors adaptats al nivell lector.
2. Reforçar diàriament l’hàbit de lectura.
3. Recórrer a estímuls externs addicionals que animen a llegir des de fora.

A Primària…

S’ha de dedicar un temps cada 
dia a la lectura i s’estableix que 
en totes les àrees es treballaran la 
comprensió lectora, l’expressió 
oral i escrita, la creació artística, 
la comunicació audiovisual, la 
competència digital i el foment de 
la creativitat i de l’esperit científic.

Les biblioteques escolars…

Contribuiran a fomentar la lec-
tura i fer que l’alumne accedeixi 
a la informació i a altres recursos 
per a l’aprenentatge de les altres 
àrees i matèries i que es pugui 
formar en l’ús crític d’aquestes 
eines. 
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UN INFANT QUE LLEGEIX SERÀ 
UN ADULT QUE PENSA

La lectura té una funció vital que va molt més 
enllà de l’etapa escolar. Saber llegir bé no 
només ajuda a comprendre els enunciats 
de matemàtiques, sinó que també ajuda a 
desxifrar el món i trobar la identitat pròpia. 
A més a més, els llibres són una gran eina 
per connectar els continguts amb altres 
àrees i desenvolupar el pensament crític i 
creatiu. Els llibres són disparadors d’idees, 
així que hauríem d’aprofitar tot el seu poten-
cial narratiu per formar persones crítiques, 
creatives i fidels a si mateixes.

A les pàgines següents trobaràs la nostra selecció de títols per al pla lector de 
cada cicle. Són llibres pensats per despertar l’interès per la lectura, amb diversi-
tat de veus i gèneres literaris, sempre amb una mirada oberta, plural i honesta. Et 
recomanem consultar també els llibres recomanats per a altres cursos per ajustar 
la lectura al nivell del teu alumnat.

Com ho podem fer?

• Alterna temps diaris de lectura 
compartida i de lectura individual 
en silenci. Intenta que aquests espais 
siguin sempre un premi o un descans, 
mai un càstig! 

• Continua llegint-los en veu alta, 
encara que ja sàpiguen llegir sols. 
Has provat mai amb un audiollibre a 
classe? És un format que té un gran 
futur a l’aula. 

• Deixa’ls cert marge perquè triïn la 
lectura. Els hem d’ajudar a trobar la 
seva pròpia identitat lectora. Els nostres 
projectes didàctics poden ser el teu 
aliat.

• Sempre que puguis, alimenta la 
biblioteca de la teva aula amb 
propostes de qualitat i assegura’t que 
hi hagi diversitat de gèneres literaris, 
formats i veus.

• Busca estímuls externs que motivin 
l’hàbit de la lectura, com ara els 
passaports lectors o un sistema de 
«punts de recompensa» segons els seus 
assoliments lectors.

• Intenta propiciar les recomanacions 
de llibres entre companys, són les més 
efectives! Podeu reservar un racó de la 
classe dedicat a les crítiques literàries.
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No et perdis les
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propostes
didàctiques

al voltant de la
lectura!
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BEASCOA

LA CAMPANA PENGUIN KIDS

BEASCOA

BEASCOA BEASCOA

BEASCOA BEASCOA

BEASCOA

BEASCOA

BEASCOA

BEASCOA

El peix Irisat
MARCUS PFISTER
32 p. / 15,95 €
Temes: diversitat, amistat, 
convivència

Les nenes seran el que 
vulguin ser
Quan les nenes volen alt
RAQUEL DíAZ REGUERA
48 p. / 14,95 €
Temes: feminisme, amistat

Una gran família
ELISENDA ROCA / ROCIO BONILLA
48 p. / 15,95 €
Temes: diversitat, amistat, convi-
vència

La bruixa que no volia ser 
princesa
SUSANNA ISERN/ DAVID SIERRA
48 p. / 15,95 €
Temes: feminisme, aventures, 
humor

L’ovelleta que va venir a sopar
STEVE SMALLMAN / JOELLE DREIDEMY
32 p. / 14,95 €
Temes: diversitat, amistat, 
convivència

El meu amic extraterrestre
ROCIO BONILLA
48 p. / 14,95 €
Temes: diversitat, amistat, 
convivència

Ets un campió, Bobiblú!
ELSA PUNSET
32 p. / 14,95 €
Temes: creixement personal, 
aventures

Tots som Wonder
R.J. PALACIO
32 p. / 12,90 €
Temes: diversitat, amistat, 
prevenció bullying

Què necessito quan tinc por?
TANIA GARCIA
48 p. / 15,95 €
Temes: 

Color carn
DÉSIRÉE BELA-LOBEDDE/ LYDIA MBA
48 p. / 16,95 €
Temes: creixement personal, gestió 
emocional

L’armadura de l’Hugo
SUSANNAISERN / DAVID SIERRA
48 p. / 15,95 €
Temes: diversitat, hipersensibili-
tat, gestió emocional

La Dina està molt enfadada
MARISA MOREA
40 p. / 13,95 €
Temes: creixement personal, 
gestió emocional, diversitat

ISBN
 9788448821920

ISBN
 9788448849030

ISBN
 9788448852559

ISBN
 9788448855048

ISBN
 9788448824556

ISBN
 9788448847845

ISBN
 9788448855819

ISBN
 9788416863174

ISBN
 9788448857752

ISBN
 9788418817021

ISBN
 9788448859565

ISBN
 9788448859831

LLEGIR EN VEU ALTA

ISBN
 9788448851668

PROJECTE
DIDÀCTIC
ASSETJA-

MENT



Anna Morató García

Contes
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BEASCOA BEASCOA BEASCOA

BEASCOA

BEASCOA BEASCOAB DE BLOK

B DE BLOK MOLINO

I si ens entenem?
ANNA MORATÓ GARCÍA
96 p. / 16,95 €
Temes: convivència, gestió 
emocional

De gran vull ser... feliç 1
ANNA MORATÓ GARCÍA
128 p. / 17,95 €
Temes: creixement personal, 
gestió emocional

Crec en tu
ANNA MORATÓ GARCÍA
128 p. / 17,95 €
Temes: creixement personal, 
gestió emocional

25 contes clàssics per llegir 
en 5 minuts
MARC DONAT / RICARD ZAPLANA
144 p. / 12,95 €
Temes: clàssics, relats, fantasia

Inventari dels contes de 
fades
RAQUEL DÍAZ REGUERA
80 p. / 17,95 €
Temes: clàssics, relats, fantasia

Una mà de contes. Els contes 
de les vocals
AUTORS VARIS
72 p. / 24,95 €
Temes: relats, lectoescriptura

Contes catalans d’avui i de sempre
Llegendes i rondalles catalanes d’avui i de sempre
CESK FREIXAS
72 p. / 19,95 €
Temes: clàssics, relats, fantasia

Petits contes amb grans valors
GEMMA LIENAS
96 p. / 17,95 €
Temes: clàssics, relats, convivència

Col·lecció Contes clàssics per sempre, per somiar i per recordar.
AUTORS VARIS
96 p. / 19,00 €
Temes: clàssics, relats, convivència

ISBN
 9788448853808

ISBN
 9788448853433

ISBN
 9788448854089

ISBN
 9788448847579

ISBN
 9788448844622

ISBN
 9788448857837

ISBN
 9788417921385

ISBN
 9788418054686

ISBN
 9788417921347

ISBN
 9788498672763

ISBN
 9788498676136

LLEGIR EN VEU ALTA

ISBN
 9788427200609

PROJECTE
DIDÀCTIC
ASSETJA-

MENT
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LLEGIR EN VEU ALTA

Anna Llenas

Eloy Moreno

BEASCOA BEASCOA BEASCOA

Talpet terratrèmol
ANNA LLENAS
48 p. / 16,95 €
Temes: diversitat, gestió emocional

Junts
ELOY MORENO
48 p. / 15,95 €
Temes: creixement personal, 
gestió emocional, amistat

Ho vull tot
ELOY MORENO
48 p. / 15,95 €
Temes: creixement personal, 
gestió emocional, resiliència

Invisible
ELOY MORENO
48 p. / 15,95 €
Temes: diversitat, amistat, 
prevenció bullying

La joia interior
ANNA LLENAS
60 p. / 24,95 €
Temes: creixement personal, gestió 
emocional

El buit
ANNA LLENAS
84 p. / 24,95 €
Temes: creixement personal, gestió 
emocional, creativitat

ISBN
 9788448847913

ISBN
 9788417605681

ISBN
 9788418050039

ISBN
 9788417605742

ISBN
 9788448859282

Míriam Tirado

B DE BLOK B DE BLOK B DE BLOK

Sensibles
MÍRIAM TIRADO / MARTA MORENO
64 p. / 24,95 €
Temes: creixement personal, hipersensibilitat, 
gestió emocional

La font amagada
MÍRIAM TIRADO / MARTA MORENO
64 p. / 24,95 €
Temes: creixement personal, gestió 
emocional

El fil invisible
MÍRIAM TIRADO / MARTA MORENO
64 p. / 24,95 €
Temes: aventures, relacions personals

ISBN
 9788418054532

ISBN
 9788417921897

ISBN
 9788417921330

ISBN
 9788426451606

NUBE DE TINTA NUBE DE TINTA NUBE DE TINTA

PROJECTE
DIDÀCTIC
ASSETJA-

MENT



ISBN: 9788419241023ISBN: 9788419241016

ISBN: 9788419085337 ISBN: 9788419085344 ISBN: 9788419085368

ISBN: 9788419085351 ISBN: 9788419085375 ISBN: 9788419085580



PRIMERES LECTURES PER A PRIMER CICLE
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Els imperdibles!

«Si en una cosa estan d’acord tots els mestres és que Els Buscapistes no 
només ha enganxat al grup classe, sinó que també ha creat nous lectors i 
lectores. El que pretenem amb la sèrie és que cada cop més nenes i nens 
s’aficionin a llegir i que investiguin totes les possibilitats que el llibre els ofereix... 
Els Buscapistes estan plens de pistes que obren les portes a tot un món de 
lectures!»
Teresa Blanch, autora de la sèrie Els Buscapistes. 

BEASCOA

BEASCOA

ISBN
 9788448858254

ISBN
 9788420452241

ISBN
 9788448853129

ISBN
 9788419241542

La idea més maravellosa 
(edició escolar)
ASHLEY SPIRES
48 p. / 9,95 €
Temes: ceativitat, resiliència

Ula i Hop resolen un misteri
ERIC LILLIPUT / LAIA LÓPEZ,
128 p. / 9,95 €
Temes: amistat, aventures, 
creixement personal

El cas del castell encantat 
TERESA BLANCH / 
JOSÉ ÁNGEL LABARI
96 p. / 6,95 €
Temes: misteri, aventures, amistat

El secret del professor
JAUME COPONS / ÒSCAR JULVE
96 p. / 9,95 €
Temes: aventures, escola, fantasia

Un meravellós relat so-
bre el procés creatiu i el 
desenvolupament de les 
capacitats que implica. 
Una història que motiva 
els nens i les nenes a no 
desanimar-se, a canviar la 
perspectiva davant l’ad-
versitat i a mantenir-se fi-
dels a si mateixos. Aquesta 
edició està especialment 
indicada per a l’aprenen-
tatge de la lectura, amb 
textos clars en doble grafia 
majúscula i lligada.

Una visió moderna i ju-
ganera dels gnoms de 
sempre, amb un focus 
especial en la tecnologia, 
l’ecologia, la convivència  
i el reciclatge. Ula i Hop és 
una sèrie de primeres lec-
tures de qualitat, amb tex-
tos i vocabulari adaptats 
al primer i al segon cicle 
de Primària, que combina 
amb molt encert històri-
es de la vida quotidiana 
de nens i nenes amb ele-
ments fantàstics.

Ja tenim Els Buscapistes 
en català! És una de les 
col·leccions de més èxit 
per a les primeres lectu-
res en solitari, amb textos 
grans, històries divertides, 
humor i misteri. Amb raó ja 
forma part del pla lector 
de primer cicle de moltes 
escoles de l’Estat. A més, 
inclou un quadern de pas-
satemps per acompanyar 
la lectura a l’aula.

La Lua i l’Ulisses s’apunten 
a una activitat extraesco-
lar que es convertirà en 
una esbojarrada aventura 
fantàstica. Una col·lecció 
de primeres lectures en 
format còmic a tot color, 
de nivell assequible per al 
primer cicle i amb doble 
grafia: lletra majúscula 
per als diàlegs i lletra d’im-
premta per a la narració.

MONTENA

ALFAGUARA IJ

PROJECTE 
DIDÀCTIC 
CÒMIC
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Còmic

BEASCOA SALAMANDRA GRAPHIC BEASCOA BEASCOA

La colla ferralla 1
FERMÍN SOLÍS
48 p. / 14,95 €
Temes: còmic, diversitat, medi 
ambient

El petit robot de fusta i la 
princesa tronc
TOM GAULD
40 p. / 15,95 €
Temes: còmic, aventures, fantasia

El detectiu Culet
TROLL
32 p. / 12,95 €
Temes: còmic, humor, aventures

El Fèlix i la Calcita
ARTUR LAPERLA
48 p. / 13,95 €
Temes: còmic, fantasia, 
aventures

ISBN
 9788448857639

ISBN
 9788418621437

ISBN
 9788448851385

ISBN
 9788448854379

PROJECTE 
DIDÀCTIC 
CÒMIC

PROJECTE 
DIDÀCTIC 
HUMOR

PROJECTE 
DIDÀCTIC 
CÒMIC

PRIMERES LECTURES PER A PRIMER CICLE

ISBN
 9788420487304

ISBN
 9788417671563

ISBN
 9788427225947

ISBN
 9788420450988

La Isadora Moon va a l’escola
HARRIET MUNCASTER
128 p. / 9,95 €
Temes: diversitat, escola, fantasia

Una aventura peluda
GEORGIA COSTA / FERNANDO 
ALCALÁ
128 p. / 9,95 €
Temes: aventures, humor

Millors amics al rescat
ANH DO
128 p. / 12,00 €
Temes: aventures, humor

La Kitty descobreix que té 
poders
PAULA HARRISON
128 p. / 9,95 €
Temes: aventures, fantasia

ALFAGUARA IJ MONTENA MOLINO ALFAGUARA IJ

1. És potent i atractiu, cosa que el converteix 
en un mitjà excel·lent d’animació a la lectura.

2. És ideal per a primeres lectures, en què la 
mecànica de desxifrar el text encara és lenta i 
cansada.

3. És un format inclusiu per a casos de dificul-
tat lectora, ja que les il·lustracions són un punt 
de suport addicional.

4. Permet acostar-se de manera amena a al-
tres àrees de contingut i, per tant, és un pont 
perfecte entre matèries.

5. Potencia la imaginació i fomenta la creati-
vitat. És un exercici creatiu fantàstic!

6. Desenvolupa la capacitat de desxifrar i in-
terpretar imatges més enllà del text, tan impor-
tant en un món predominantment visual.

7. La diversitat de gèneres literaris és un valor 
en si mateix. Un cop obres una porta, és molt 
més fàcil explorar altres opcions.

Els beneficis del còmic a l’aula
Coneixes el potencial didàctic d’aquest format?
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BEASCOA

El Fèlix i la Calcita
ARTUR LAPERLA
48 p. / 13,95 €

ISBN
 9788448854379

1

1

1

2

2

2

3

3

3

La mascota más grandota
SALLY RIPPIN / MAR BENEGAS
48 p. / 6,95 €

ISBN
 9788418483189

MONTENA

BEASCOA

ISBN
 9788448858254

La idea més maravellosa 
(edició escolar)
ASHLEY SPIRES
48 p. / 9,95 €

ITINERARIS DE LECTURA
PER A PRIMER CICLE

Lletra a lletra

Una proposta de
lectura graduada
per a cada tipus
de lletra: majúscula, 
lligada i impremta.

L’aventura 
de llegir

Cada llibre és
una aventura
fascinant plena
de sorpreses,
fantasia i molt
humor!

Tots som únics

Tres propostes en 
què la diferència és
un valor important 
que s’ha de 
respectar i celebrar.

ISBN
 9788419241542

El cas del castell encantat 
TERESA BLANCH / 
JOSÉ ÁNGEL LABARI
96 p. / 6,95 €

MONTENA

ISBN
 9788427225947

Millors amics al rescat
ANH DO
128 p. / 12,00 €

MOLINO
BEASCOA

ISBN
 9788448853129

El secret del professor
JAUME COPONS / ÒSCAR JULVE
96 p. / 9,95 €

LA CAMPANA

Tots som Wonder
R.J. PALACIO
32 p. / 12,90 €

ISBN
 9788416863174

Invisible
ELOY MORENO
48 p. / 15,95 €

ISBN
 9788418050039

NUBE DE TINTA

BEASCOA

La colla ferralla 1
FERMÍN SOLÍS
48 p. / 14,95 €

ISBN
 9788448857639
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LECTURES PER A SEGON CICLE

«Roald Dahl és un autor que aconsegueix una cosa magnífica: acostar 
la literatura als nens i nenes i fer que en gaudeixin!»
Laia Santís, mestra de primària i responsable de club de lectura. 
Col·legi Sant Josep de Sant Saduní d’Anoia.

«Les aventures de la mà negra és un llibre que desperta la curiositat dels nens 
i les nenes, ja que capítol rere capítol han de resoldre diferents situacions i això 
els manté atents i atentes a la lectura, fet que els motiva molt!».
Tutores de 4t Primària. Col·legi Bon Salvador de Sant Feliu de Llobregat 
(Barcelona).

El gat número 13
Col·legi de Poders Secrets 1
CÉSAR MALLORQUÍ
128 p. / 9,95 €
Temes: aventures, escola, 
fantasia

ALFAGUARA IJ

Els imperdibles!

ISBN
 9788420459554

ISBN
 9788419191960

ISBN
 9788419366351

ISBN
 9788419366146

Els Culdolla
ROALD DAHL
120 p. / 10,95 €
Temes: càssics, humor

Les aventures de la mà negra
HANS JÜRGEN PRESS
128 p. / 11,95 €
Temes: aventures, amistat, 
interactiva

Els Caçamisteris és una 
sèrie concebuda per en-
ganxar els nens i les ne-
nes a la lectura des que 
comencen a llegir de 
forma independent. Les 
seves històries reuneixen 
misteri, aventura, gossos 
que parlen i diversió a tot 
color. Té un format, preu i 
longitud ideal per a partir 
de 3r o 4t de Primària. A 
més, com que és una col-
lecció continuada, ani-
ma els alumnes a seguir 
la lectura pel seu compte.

Una divertidíssima histò-
ria de Roald Dahl, l’icònic 
autor de literatura infantil 
i juvenil que ha captivat 
milers de lectors arreu del 
món. Una història irreverent, 
tendra, plena de valors i, 
sobretot, molt juganera 
perquè els lectors més jo-
ves gaudeixin de la màgia 
de llegir. Un llibre imperdi-
ble com la resta de títols de 
l’autor, ara reeditats en la 
col·lecció L’esparver.

Torna un clàssic de L’Espar-
ver en català. Una colla de 
nois i noies són els protago-
nistes d’aquestes enginyo-
ses aventures de detectius, 
en les quals les il·lustracions 
són part del text i s’han de 
llegir i estudiar amb aten-
ció per tal de descobrir les 
pistes que permetran cap-
turar els dolents. Una lectu-
ra molt participativa ideal 
per al segon i tercer cicle 
de Primària.

Una mascota màgica, una 
escola de poders secrets 
i un nen disposat a viure 
aventures extraordinàries. 
Així comença Col·legi de 
Poders Secrets, una nova 
sèrie de primeres lectures 
plena de fantasia, aven-
tures i grans valors. César 
Mallorquí és un autor ca-
talà de referència naci-
onal, multipremiat i molt 
present en biblioteques 
escolars.

ALFAGUARA IJ ALFAGUARA IJ

ALFAGUARA IJ

El cas de les mascotes 
desaparegudes
PATRICIA GARCÍA-ROJO
128 p. / 9,95 €
Temes: aventures, amistat, misteri
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PROJECTES DIDÀCTICS PENGUIN AULA: 
personalitza la lectura a la teva classe!

Els nostres projectes didàctics acosten la li-
teratura a l’aula mitjançant l’experimenta-
ció, la creativitat i la curiositat. I ho fan po-
sant l’alumnat al centre de l’aprenentatge. 
Ells tindran l’opció d’escollir la seva lectura 
de manera individual a partir d’una selec-
ció temàtica que triïs i compartiran les se-
ves experiències lectores amb el grup.

Com funciona?

1. Tu tries el projecte que t’interessi treba-
llar a classe. Actualment disposem d’un 
projecte didàctic de còmic, un d’escriptura 
creativa, un d’humor i un altre de prevenció 
de l’assetjament escolar.

2. Cada nen i nena tria personalment la 
lectura que vulgui a partir del catàleg de 
llibres del projecte. D’aquesta manera els 
fem partícips del seu procés d’aprenentat-
ge, atorgant-los l’oportunitat (i també la res-
ponsabilitat) de triar la seva lectura.

3. Nosaltres et donem accés a tot el contin-
gut del projecte de manera gratuïta. 

Quins continguts ofereix?

• Els continguts varien segons el projecte, 
però sempre contenen una petita guia 
per al mestre i un dossier complet per a 
l’alumnat amb documentació sobre el 
tema, activitats literàries i dinàmiques de re-
cerca i creativitat. A més a més, poden in-
cloure vídeos addicionals d’autors o editors 
del catàleg de llibres.

Quina metodologia segueix?

• Cada projecte didàctic proposa uns con-
tinguts molt complets que es poden adap-
tar segons les necessitats. Podràs traçar el 
teu propi itinerari ajustant les activitats a 
l’interès de la teva aula i la teva disponibi-
litat de temps.

• Tots els projectes finalitzen amb l’elabora-
ció d’un producte final creatiu on es plas-
men els aprenentatges adquirits durant el 
procés.

Quins projectes hi ha disponibles actual-
ment?

• Passa la pàgina i t’ho expliquem!

Els nostres projectes 
didàctics permeten 

que els nens i les nenes 
connectin amb el 

propòsit de la lectura 
des de la curiositat i la 
creativitat a partir d’un 
tema d’interès central.
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Plaf, glups, bang!  
PROJECTE DE CÒMIC

La lectura en vinyetes aporta moltíssims 
beneficis a la teva aula. És un format que 
no necessita presentacions i un promotor 
natural de la lectura entre els més petits. 
Només això ja és un bon motiu per inclou-
re’l a qualsevol biblioteca d’una aula! L’ob-
jectiu d’aquest projecte és descobrir les 
particularitats d’aquest gènere literari i des-
pertar la creativitat de l’alumnat.

Quins continguts ofereix? 

• Anàlisi dels aspectes formals del gènere i 
totes les professions creatives que engloba.

• Creació de personatges amb l’autor Artur 
Laperla.

• Procés d’adaptació d’un còmic estranger 
a la nostra llengua.
• Evolució dels personatges femenins en el 
còmic.

• Claus que cal tenir en compte per 
transformar una història existent en una 
novel·la gràfica.

• Disseny de la pàgina i seqüenciació en 
vinyetes.

• El projecte final és la creació d’un 
còmic des de la pàgina en blanc fins a 
l’enquadernació final.

Quins llibres inclou?

«El projecte de còmic ens ha encantat. No només als alumnes sinó també 
als professors. Els materials són molt interessants des del punt de vista 
pedagògic i els vídeos són una aportació fantàstica».
Ruth Fernández, professora. Escolàpies Sant Martí (Barcelona).

ISBN
 9788448853129

ISBN
 9788448854379

ISBN
 9788420487793

ISBN
 9788420452456

ISBN
 9788417247218

ISBN
 9788417247799

ISBN
 9788417247065
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Riure és molt seriós! 
PROJECTE D’HUMOR

L’humor és una magnífica porta d’entrada 
a la literatura a qualsevol edat, i molt espe-
cialment en primers lectors que comencen 
a cultivar el gust per la lectura. Aquest pro-
jecte didàctic posa el focus en el sentit de 
l’humor i analitza com podem activar aques-
ta reacció espontània amb els nostres relats. 

El projecte l’ha dut a terme El Hematocríti-
co, mestre d’Infantil i Primària des de fa vint 
anys, autor de llibres de literatura infantil i hu-
morista.

Quins continguts ofereix?

• Observació i anàlisi de com reaccionem 
quan llegim, sentim o veiem alguna cosa 
que ens fa gràcia.

Quins llibres inclou?

«L’humor està connectat amb la sorpresa, i la sorpresa és la base de 
l’aprenentatge. Introduint humor a l’aula estàs contribuint a una millora 
de l’aprenentatge de continguts».
El Hematocrítico, mestre, escriptor i humorista.

• Dinàmiques col·laboratives d’activació del 
riure.
 
• Orígens, teories i límits del sentit de l’humor.

• Anàlisi dels diferents tipus d’humor, amb 
activitats i propostes de llibres de cadascun.

• El projecte final és la creació d’una 
revista o un blog d’humor per a l’escola 
que es duu a terme de manera cooperativa 
repartint les tasques.

ISBN
 9788448861049

ISBN
 9788448851385

ISBN
 9788420451701

ISBN
 9788418915833

ISBN
 9788490432907

ISBN
 9788426446008

ISBN
 9788466662550

ISBN
 9788418915277



Inventar, crear i escriure 
PROJECTE D’ESCRIPTURA CREATIVA 

#Respect! 
PROJECTE DE PREVENCIÓ DE L’ASSETJAMENT ESCOLAR

Aquest projecte proposa algunes tècni-
ques d’escriptura creativa que utilitza l’au-
tora de literatura juvenil Jacqueline Wilson 
per crear els seus relats. Partint d’elements 
quotidians de l’entorn, es proposen dinàmi-
ques lúdiques per despertar la creativitat i 
escriure un relat estructurat. 

Quins continguts ofereix?

• Tècniques d’observació de la realitat 
des de l’estupefacció fins a la imaginació 
activa.

• Construcció d’escenaris i personatges. 

El respecte és la clau indispensable per a la 
convivència en qualsevol aspecte de la vida, 
i molt especialment a l’escola. Aquest pro-
jecte didàctic fomenta la tolerància, la so-
lidaritat i la llibertat perquè cada persona 
pugui ser qui vulgui ser sense jutjar ni ser 
jutjada.

Quins continguts ofereix?

• Informació objectiva sobre el problema 
de l’assetjament escolar i les seves 
conseqüències amb dades estadístiques 
reals.

• Avaluació de la situació real del centre i 
detecció de possibles casos d’assetjament 
escolar.

• Desenvolupament del pensament crític i 
les capacitats de reflexió de l’alumnat. 

• Ampliació de vocabulari i treball de 
les habilitats lectores per poder ser més 
precisos a l’hora d’expressar tant una 
observació objectiva com una valoració 
personal.

• Anàlisi de temes i arc dramàtic de 
pel·lícules clàssiques.

• El projecte final és escriure un relat 
original.

• El projecte final és la creació d’una 
campanya publicitària de conscienciació 
i prevenció de l’assetjament escolar per 
difondre-la al mateix centre educatiu.

18

Quins llibres inclou?

Quins llibres inclou?

ISBN
 9788490438336

ISBN
 9788448861162

ISBN
 9788416863174

ISBN
 9788417424534

ISBN
 9788417424114

ISBN
 9788416712861

ISBN
 9788496735712

ISBN
 9788448853808

ISBN
 9788418050039
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LECTURES PER A SEGON CICLE

«Sayonara Magic és una col·lecció plena de màgia i encant que, amb cada 
aventura inesperada, ens captiva i ens fa créixer com a persones». 
Aina Nebot, professora de l’Escola Bovalar de Castelló de la Plana 
(València).

«Reculls d’històries increïbles
O potser més reals del que no són.
Allò que pensa, ho fa real,
Llibres traduïts per tot el món.
Dahl, ens has entrat al cor.

Defensor de guions impossibles,
Amant de grans herois,
Humor, ironia i imaginació.
Llegiu-lo, no ens digueu que no».

Marta Pont, mestra de Primària. 
Escola Ribatallada de Sabadell 
(Barcelona).

Còmic

L’Anna i el Pep 1
LOMOVA, LUCIE
112 p. / 16,90 €
Temes: Còmic, misteri, 
aventures

El misteri del bruixot
JORIS CHAMBLAIN
48 p. / 16,95 €
Temes: Còmic, fantasia, 
aventures

Magalina i el bosc 
dels animals màgics
SYLVIA DOUYE / PAOLA ANTISTA
48 p. / 15,95 €
Temes: Còmic, aventures, fantasia

ALFAGUARA IJ

ALFAGUARA IJALFAGUARA IJRESERVOIR BOOKS

ISBN
 9788418915277

ISBN
 9788417511173

ISBN
 9788420440187

ISBN
 9788420451879

ISBN
 9788448860745

Agents amb moltes dents
JOHN PATRICK GREEN
208 p. / 11,95 €
Temes: Còmic, misteri, humor

Les joies màgiques
XAVIER BONET
72 p. / 16,95 €
Temes: Còmic, aventures, fantasia

Els InvestiGators és una col·lec-
ció detectivesca en format 
còmic, molt divertida i força 
trapella, ideal per enganxar ne-
nes i nens a la lectura, amb un 
disseny clar i amb molt color. 
Forma part del nostre projecte 
didàctic de foment de la lectu-
ra a través de l’humor, que hem 
dut a terme amb el mestre i au-
tor El Hematocrítico.

Sayonara Magic és una sèrie 
d’inspiració manga que agra-
da molt als nens i les nenes, 
amb l’avantatge addicional 
de llegir-se de manera occi-
dental d’esquerra a dreta per 
facilitar-los l’experiència. Una 
proposta diferent d’engrescar 
la lectura als alumnes més re-
ticents. Forma part del nostre 
projecte didàctic d’aula sobre 
el gènere del còmic.

BEASCOA

ISBN
 9788417736774

ISBN
 9788417773519

ISBN
 9788419366184

Collita d’amics
CATALINA GONZÁLEZ VILAR
96 p. / 12,95 €
Temes: Aventures, amistat, 
medi ambient

Una missió mítica
FERMÍN SOLÍS
128 p. / 13,95 €
Temes: Aventures, humor, 
fantasia

El fantàstic Senyor Guillot
ROALD DAHL
96 p. / 10,95 €
Temes: Clàssics, aventures, 
humor

B DE BLOKMONTENA ALFAGUARA IJ

ISBN
 9788418057731

Mags a l’escola
BURAKKUBERI/KUMANAKRIS
128 p. / 9,95 €
Temes: Fantasia, amistat, escola

MONTENA

PROJECTE 
DIDÀCTIC 
HUMOR



20

1 2 3

ITINERARIS DE LECTURA
SEGON CICLE

El sentit de
l’humor és una
porta d’entrada 
genial a la lectura 
i un gran aliat a
l’aula.

Per petar-se 
de riure!

El misteri del bruixot
JORIS CHAMBLAIN
48 p. / 16,95 €

ALFAGUARA IJ

ISBN
 9788417736774

1 2 3
Històries plenes
de misteris i
secrets per seguir
el rastre de
l’aventura.

Seguint 
la pista

1 2 3
Tres propostes on
la diferència és
un valor
important a
respectar i a
celebrar.

Tots som 
únics

ISBN
 9788417773519

Una missió mítica
FERMÍN SOLÍS
128 p. / 13,95 €

MONTENA

ISBN
 9788419366146

Els Culdolla
ROALD DAHL
120 p. / 10,95 €

ALFAGUARA IJ ALFAGUARA IJ

ISBN
 9788418915277

Agents amb moltes dents
JOHN PATRICK GREEN
208 p. / 11,95 €

Les aventures de la mà negra
HANS JÜRGEN PRESS
128 p. / 11,95 €

ALFAGUARA IJ ALFAGUARA IJ

El cas de les mascotes desapa-
regudes
PATRICIA GARCÍA-ROJO
128 p. / 9,95 €

ISBN
 9788448860745

Collita d’amics
CATALINA GONZÁLEZ VILAR
96 p. / 12,95 €

B DE BLOK

Les joies màgiques
XAVIER BONET
72 p. / 16,95 €

MONTENA

ISBN
 9788420440187

ISBN
 9788418915451

ISBN
 9788419366351

ISBN
 9788419366184

El fantàstic Senyor Guillot
ROALD DAHL
96 p. / 10,95 €

ALFAGUARA IJ
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LECTURES PER A TERCER CICLE

«Tenir Wonder com a llibre de pla lector a l’aula ha permès treballar
valors com l’empatia i el respecte i, alhora, fomentar la cohesió del
grup. Ha estat una experiència molt enriquidora».
Marta Aguilar Motta, mestra d’Educació Primària. Escola Ribatallada
de Sabadell (Barcelona).

ISBN
 9788419366177

Charlie i la fàbrica de xocolata 
ROALD DAHL
184 p. / 11,95 €
Temes: clàssics, fantasia, humor

Contes per un mon millor
ENRIC LARREULA
80 p. / 10,95 €
Temes: relats, creixement 
personal

ALFAGUARA IJ ALFAGUARA IJ

Els imperdibles!
ISBN

 9788419085740

La increïble història de... 
El noi del vestit
DAVID WALLIAMS
304 p. / 10,95 €
Temes: aventures, humor, esports

L’August és un noi normal i 
corrent que va néixer amb 
una deformitat facial. Una 
commovedora història so-
bre la diversitat, l’amistat i 
la convivència que ja s’ha 
convertit en tot un clàssic, 
present a centenars de 
centres educatius d’arreu 
del món. Disposem d’una 
guia didàctica amb acti-
vitats lúdiques per poten-
ciar el pensament crític, 
així com l’educació emo-
cional i en valors. El llibre 
també forma part del nos-
tre projecte didàctic de 
prevenció d’assetjament 
escolar.

Les aventures per excel-
lència del gran Roald 
Dahl, que ha fet somriure 
a desenes de generaci-
ons i que segueix entusi-
asmant amb la mateixa 
energia els lectors i les 
lectores d’avui. L’autor 
combina com ningú una 
història d’aventures amb 
ingredients de fantasia, 
irreverència, uns personat-
ges insòlits i molt humor. És 
ideal perquè els alumnes 
de tercer cicle visquin en 
primera persona la màgia 
de la lectura per plaer.

Aquesta és la increïble his-
tòria d’en Dennis, un noi 
normal amb dos talents ex-
traordinaris: un, el futbol, el 
sap tothom, però l’altre és 
un secret... David Walliams 
és un dels grans noms de 
la literatura juvenil a Angla-
terra, sovint comparat amb 
Roald Dahl. La seva col-
lecció La increïble història 
inclou 17 llibres divertidís-
sims, dos dels quals estan 
editats en format butxaca i 
són especialment recoma-
nables per al canal escolar.

Un llibre de lectura senzilla 
per reflexionar sobre grans 
valors que ha esdevingut 
tot un clàssic, molt present 
a les escoles del país des 
de fa anys. Amb la mà 
mestra d’Enric Larreula, en 
aquests contes hi trobareu 
un camí que no anava en-
lloc, una castanyera que 
sabia escoltar, dos molt 
bons amics, un soldat que 
va triar lliurement el que 
volia fer i un home del qual 
ningú no es recordava.

MONTENALA CAMPANA

Wonder
R. J. PALACIO
424 p. / 14,90 €
Temes: diversitat, escola, amistat

ISBN
 9788496735712

ISBN
 9788419366320

PROJECTE
DIDÀCTIC
ASSETJA-

MENT
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LECTURES PER A TERCER CICLE

«Llegir La llegenda del bosc ens ha permès endinsar-nos en un món
fantàstic i increïble, així com descobrir personatges de la mitologia
basca extraordinaris».
Sara Garcia Prat, mestra. Escola Oms i Prats de Manresa (Barcelona).

B DE BLOK

ISBN
 9788417921309

ISBN
 9788418915833

Una herència perillosa
JUAN GÓMEZ-JURADO / 
BÁRBARA MONTES
192 p. / 14,95 €
Temes: aventures, misteri, fantasia

Al·lèrgics a 6è B 
(edició escolar)
SARA CANO
200 p. / 10,95 €
Temes: Humor, escola, amistat

Amanda Black és la cele-
brada incursió d’un dels 
grans autors de thriller de 
l’Estat. Ho té tot: aventura, 
misteri, acció, amistat... 
Una gran opció per con-
solidar la lectura de ne-
nes i nens al tercer cicle 
de Primària. També tenim 
una guia didàctica per 
acompanyar la lectura a 
l’aula, amb activitats de 
comprensió lectora, es-
criptura creativa, gestió 
emocional i educació en 
valors.

Dues classes rivals, un pre-
mi al·lucinant i una setma-
na plena de diversió. Així 
arrenca aquesta magní-
fica col·lecció perfecta 
per al 6è curs de Primària, 
que combina a la perfec-
ció les aventures del dia a 
dia a l’escola amb grans 
dosis d’humor. Hem ela-
borat una guia didàctica 
molt especial en què els 
alumnes organitzen unes 
olimpíades amistoses a 
l’escola amb l’objectiu de 
connectar diferents àrees 
de coneixement. Molt re-
comanable!

ALFAGUARA IJ

La llegenda del bosc
JARA SANTAMARÍA
320 p. / 15,95 €
Temes: fantasia, aventures, família

A vegades, cada complex 
i cada inseguretat amaga 
un poder que fa que els 
més vulnerables puguin 
arribar a ser déus. Aquest 
llibre se centra en la mito-
logia basca a través de 
la història d’uns cosins 
que viuran una aventura 
fantàstica plena de des-
cobriments vitals. També 
disposem d’una guia di-
dàctica amb activitats 
d’acompanyament lector 
per a l’aula.

ISBN
 9788416310111

El Petit Príncep (edició oficial)
ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY
96 p. / 6,95 €
Temes: clàssics, poesia, filosofia

Faula mítica i relat filosòfic 
de capçalera que inter-
roga sobre la relació de 
l’ésser humà amb els altres 
i amb el món. Una reflexió 
sobre l’amistat, l’amor, la 
responsabilitat i el sentit de 
la vida que s’ha convertit 
en un clàssic imprescindi-
ble per a totes les edats. 
Com que és un llibre tan 
transversal, hem elaborat 
una guia didàctica espe-
cífica per a cada etapa 
escolar.

SALAMANDRAB DE BLOK

ISBN
 9788417424367

PROJECTE 
DIDÀCTIC 
HUMOR



El catàleg de L’Esparver,  
més viu que mai!

Qui no té algun Esparver a casa? Qui no ha crescut amb les històries d’en Willy 
Wonca o Les aventures de la mà negra? Poques col·leccions al nostre país es 
poden comparar amb el llegat de L’Esparver, una marca reconeguda, estima-
da i present a milers de cases i escoles d’arreu.

L’Esparver va néixer fa més de quaranta anys per cobrir un 
buit que es feia cada cop més evident: la necessitat d’una 
narrativa juvenil en català d’alta qualitat. Era una col·lecció 
moderna, amb un disseny atrevit i moltes ganes d’innovar, i 
nombrosos mestres la van acollir a les seves aules. Avui, 

aquesta col·lecció té la sort de fer niu al segell Alfa-
guara I&J, on, després d’una curosa selecció, es revisen tots 

els textos per acostar els títols més emblemàtics als nous lectors i 
mantenir la col·lecció més viva que mai.

El catàleg de L’Esparver inclou autors de renom internacional com Roald Dahl 
o Jack London, i autors catalans com Ramon Llull o Enric Larreula amb els seus 
Contes per a un món millor. Però, a banda d’aquest catàleg tan significatiu, 
aviat la col·lecció acollirà també novetats que s’editaran amb el mateix ob-
jectiu: oferir una narrativa catalana de qualitat per als lectors i les lectores 
d’avui.
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ISBN
 9788417167905

ISBN
 9788427212602

ISBN
 9788427211681

ROCA EDITORIAL

MOLINO

MOLINO

Bojos pel futbol. 1a Temporada
ALEX BELLOS / BEN LYTTLETON
208 p. / 10,95 €
Temes: Esports, creativitat

Amèlia Fang i el ball barbàric
LAURA ELLEN ANDERSON
224 p. / 15,00 €
Temes: aventures, fantasia

No cal tenir superpoders per 
ser un heroi
J GREG AMES / CHRIS SMITH
384 p. / 15,00 €
Temes: Escola, humor, fantasia

ISBN
 9788420487793

LECTURES PER A TERCER CICLE

ISBN
 9788420487748

ISBN
 9788490439951

ISBN
 9788420451701

ISBN
 9788419394002

ALFAGUARA IJ

ALFAGUARA IJ

MONTENA

ALFAGUARA IJ

DEBUTXACA

Perduts sense wifi
SARA CANO / FRANCESC GASCÓ
256 p. / 13,95 €
Temes: Aventures, amistat, 
fantasia

Òmnia (edició escolar)
LAURA GALLEGO
288 p. / 9,95 €
Temes: aventures, fantasia

La Bethany i la Bèstia
JACK MEGGITT-PHILLIPS
224 p. / 15,95 €
Temes: Fantasia, humor

Contes per entendre el món
ELOY MORENO
176 p. / 12,95 €
Temes: filosofia, relats, creixement 
personal

Els diaris de la Cirera i en Valentí
El zoo petrificat
JORIS CHAMBLAIN / AURELIE NEYRET
64 p. / 16,95 € - 72 p. / 16,95 €
Temes: còmic, aventures, amistat

Frida McMoon i els 
aprenents del temps
PEDRO MAÑAS / LAIA FERRATÉ
48 p. / 14,90 €
Temes: còmic, aventures, 
fantasia

El nen, el talp, la guineu 
i el cavall
CHARLIE MACKESY
128 p. /14,90 €
Temes: còmic, creixement 
personal, amistat

L’església del mar
ILDEFONSO FALCONES
192 p. / 16,95 €
Temes: còmic, aventures, 
ciències socials

ISBN
 9788420452456

ISBN
 9788402425829

ISBN
 9788417909697

ISBN
 9788417247065

Còmic

BRUGUERA ROSA DELS VENTS RANDOM COMICS

ISBN
 9788419366160

James i el préssec gegant
ROALD DAHL
176 p. / 11,95 €
Temes: clàssics, aventures, humor

ALFAGUARA IJ

PROJECTE 
DIDÀCTIC 
CÒMIC

PROJECTE 
DIDÀCTIC 
CÒMIC

PROJECTE 
DIDÀCTIC 
HUMOR
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1 2 3

ITINERARIS DE LECTURA
PER A TERCER CICLE

Històries d’amistat, 
d’aventures amb la 
colla i de treball en 
equip. Qui té
un amic té un
tresor!

Entre amics

Frida McMoon i els 
aprenents del temps
PEDRO MAÑAS / LAIA FERRATÉ
48 p. / 14,90 €

BRUGUERA

1 2 3
Petites històries 
extraordinàries de 
fàcil lectura per 
reflexionar, somiar 
i recordar per sempre.

Petits grans 
relats

1 2 3Tres propostes en 
què la diferència és
un valor important 
que s’ha de 
respectar i celebrar.

Tots som únics

ISBN
 9788418915833

Al·lèrgics a 6è B 
(edició escolar)
SARA CANO
200 p. / 10,95 €

ALFAGUARA IJ

ISBN
 9788419366160

James i el préssec gegant
ROALD DAHL
176 p. / 11,95 €

ALFAGUARA IJ

ISBN
 9788420487793

Els diaris de la Cirera i en Valentí
El zoo petrificat
JORIS CHAMBLAIN / AURELIE NEYRET
64 p. / 16,95 € - 72 p. / 16,95 €
Temes:

ISBN
 9788420452456

ISBN
 9788416310111

El Petit Príncep (edició oficial)
ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY
96 p. / 6,95 €

SALAMANDRA

ALFAGUARA IJ

ISBN
 9788419085740

La increïble història de... El noi del 
vestit
DAVID WALLIAMS
304 p. / 10,95 €

MONTENA

ISBN
 9788402425829

ISBN
 9788419394002

DEBUTXACA

Contes per entendre el món
ELOY MORENO
176 p. / 12,95 €

ISBN
 9788419366320

Contes per a un mon millor
ENRIC LARREULA
96 p. / 10,95 €
Temes: 

ALFAGUARA IJ

ISBN
 9788419366177

Charlie i la fàbrica de xocolata 
ROALD DAHL
184 p. / 11,95 €
Temes: 

ALFAGUARA IJ
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Col·leccions imperdibles per a primer cicle

Col·leccions imperdibles per a segon cicle

Col·leccions imperdibles per a tercer cicle

BIBLIOTEQUES

28

Escola de monstres
SALLY RIPPIN
Preu: 6,95€
Números disponibles: 10

Les Fantàstiques Formiguets
SÍLVIA ABRIL
Preu: 14,95€
Números disponibles: 4

El club de les vambes vermelles
ANA PUNSET
Preu: 14,95€
Números disponibles: 19

Els Buscapistes
JOSÉ ÁNGEL LABARI I TERESA 
BLANCH
Preu: 6,95€
Números disponibles: 4

La increïble història
DAVID WALLIAMS
Preu: A partir de 14€
Números disponibles: 16

Caseta sota terra
CATALINA GONZÁLEZ VILAR
Preu: 12,95€
Números disponibles: 6

Kitty
PAULA HARRIS
Preu: 9,95€
Números disponibles: 8

Roald Dahl
Preu: 12,95€
Números disponibles: 7

Ninja kid
ANH DO
Preu: A partir de 12€
Números disponibles: 10

Isadora Moon
HARRIET MUNCASTER
Preu: 9,95€
Números disponibles: 11 

Wonder 
R. J. PALACIO

MONTENA

BEASCOA

MONTENA

B DE BLOK MOLINO

MONTENA

MONTENA

ALFAGUARA I&J

LA CAMPANA

ALFAGUARA I&J

LA CAMPANA



Llegir el món

BIBLIOTEQUES

El gran llibre del Bestiari català
AGRUPACIO DEL BESTIARI / 
MERITXEL BAYARRI
72 p. / 17,95 €

Catalans i catalanes 
que van canviar el món
SERGI RODRÍGUEZ
28 p. / 18,95 €

Meteocuriositats
TOMÀS MOLINA / 
ROGER SIMÓ
96 p. / 15,95 €

La regla mola (si saps com funciona)
El semen mola (però necessites saber com funciona)
El teu cos mola (aprèn a descobrir-lo)
CRISTINA TORRÓN (MENSTRUITA), ANNA SALVIA i MARTA TORRON.
160 p. / 15,95 €

El gran llibre del 
planeta
TOMÀS MOLINA / 
ELISA ANCORI
64 p. / 21,95 €

Boom
XIMO ABADIA
64 p. / 17,95 €

Es diu vulva!
Es diu penis! 
MENSTRUITA

Aigua Marina
GLÒRIA FORT
40 p. / 15,95 €

ISBN
 9788418817076

ISBN
 9788418054969

ISBN
 9788417922887

ISBN
 9788418798382

ISBN
 9788417922917

ISBN
 9788419511119

ISBN
 9788419511096

ISBN
 9788418054921

PENGUIN KIDS B DE BLOKMONTENA

MONTENA

MONTENA MONTENA

PENGUIN KIDSB DE BLOK

El cos humà MOLT AVIAT!

29



BIBLIOTECA DOCENT

30

Imagina’t que
SIR KEN ROBINSON / KATE 
ROBINSON
160 p. / 17,90 €

Les escoles que canvien el món
CÉSAR BONA
336 p. / 9,95 €

Humanitzar l’educació
CÉSAR BONA
232 p. / 10,95 €

Una educació rebel
CRISTIAN OLIVÉ
176pp. / 17,90 €

L’emoció d’aprendre
CÉSAR BONA
240 p. / 9,95 €

Profes rebels
CRISTIAN OLIVÉ
216 p. / 16,90 €

La nova educació
CÉSAR BONA
264 p. / 9,95 €

Drets i deures dels nens
CÉSAR BONA / JOAN TURU
48 p. / 14,95 €

ISBN
 9788417627478

ISBN
 9788418132599

ISBN
 9788418196317

ISBN
 9788418033520

ISBN
 9788418132155

ISBN
 9788417909710

ISBN
 9788418132582

ISBN
 9788448852443

ROSA DELS VENTS

ROSA DELS VENTS

DEBUTXACA

ROSA DELS VENTS ROSA DELS VENTS

DEBUTXACA DEBUTXACA

BEASCOA

«Gràcies a l’educació podem aconseguir una societat més justa, més 
entusiasta, més creativa, més responsable, i, sobretot, més tolerant».
Cristian Olivé, autor i professor de Llengua Catalana i Literatura.



Aprèn amb
els millors

cursiva.com



TAULA RESUM PER COMPETÈNCIES

9788448858254 La idea més meravellosa 

9788419241542 El cas del castell encantat RD

9788448853129 El secret del professor RD

9788420452241 Ula i Hop resolen un misteri

9788420459554 El cas de les mascotes  
desaparegudes

9788419366351 Les aventures de la mà negra

9788419366146 Els Culdolla

9788419191960 El gat número 13

9788418915277 Agents amb moltes dents

9788418057731 Mags a l'escola RD

9788419085740 La increïble història de...  
El noi del vestit RD

9788496735712 Wonder RD

9788419366320 Contes per un mon millor

9788419366177 Charlie i la fàbrica de xocolata 

9788417424367 La llegenda del bosc RD

9788417921309 Una herència perillosa RD

9788418915833 Al·lèrgics a 6è B RD

9788416310111 El Petit Príncep RD

Els llibres són una finestra al món que permet que l’alumnat desenvolupi múltiples competències. Les 
històries dels protagonistes fomenten la curiositat, la connexió amb les seves emocions, el desenvolu-
pament de l’empatia, la motivació per enfrontar-se a reptes nous i el reconeixement de les capacitats 
pròpies.

La taula següent indica les competències clau que marca la LOMLOE i que es poden treballar a 
partir de la nostra selecció de llibres imprescindibles de cada cicle de Primària. Marquem també 
els recursos didàctics addicionals disponibles per a cada llibre.
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Travessera de Gràcia, 47-49
08021 Barcelona

Atenció al docent
penguin.aula@penguinrandomhouse.com
Tel. 93 366 03 00

La informació i els preus d’aquest catàleg poden estar subjectes
a modificacions per part de Penguin Random House Grupo Editorial.

Il·lustració de coberta: Albert Aromir

© Penguin Random House Grupo Editorial, S.A.U. Queda prohibit copiar, reproduir, distribuir, publicar, transmetre, difondre o explotar 
de qualsevol manera, totalment o parcialment, els continguts aquí inclosos, que, únicament i exclusivament, podran ser utilitzats 
amb fins educatius i no comercials.
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