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LA LECTURA A L’ENTORN 
ESCOLAR

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 alumnes a qui els agrada llegir. Però què hi ha de la res-
ta? Com podem estimular l’hàbit i reforçar les habilitats lectores dels joves que no 
gaudeixen 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 l’ESO…

La comprensió lectora, l’expres-
sió oral i escrita, la comunicació 
audiovisual, la competència digi-
tal, l’emprenedoria, el foment de 
l’esperit crític i científic, l’educació 
emocional i en valors, l’educació 
per a la pau i la no violència i la 
creativitat es treballaran en totes 
les matèries.

A Batxillerat...

Es contribuirà a desenvolupar les 
capacitats que permetin conso-
lidar els hàbits de lectura, estudi 
i disciplina, com a condicions ne-
cessàries per l’aprofitament eficaç 
de l’aprenentatge, i com  a mitjà 
de desenvolupament personal.
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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 for-
mar en l’ús crític d’aquestes eines. 



LA LECTURA COM A 
FUNCIÓ VITAL

El propòsit de lectura va molt més enllà de 
l’etapa escolar. Saber llegir bé no només 
ajuda a comprendre els enunciats de ma-
temàtiques, sinó que també ajuda a desxi-
frar 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 potencial na-
rratiu per formar persones crítiques, creati-
ves 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?

• Dedica un espai diari als llibres, 
sigui amb lectura individual, amb 
recomanacions entre companys (són 
els millors influencers!) o generant 
debats. Intenta que sigui sempre un 
espai relaxat de distensió.

 De tant en tant pots llegir-los algun 
extracte d’un llibre en veu alta, els 
segueix agradant. 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 un 
sistema de «punts de recompensa» 
per booktubers o bookstagramers 
pujar nota o aconseguir algun benefici.

• Aprofita les xarxes socials per 
potenciar el seu interès per la lectura. 
Podeu fer una llista de interessants, o 
fins i tot animar-vos a crear una nova 
compte o blog de classe.
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No et perdis les
nostres

propostes
didàctiques

al voltant de la
lectura!
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LECTURES PER AL PRIMER CICLE DE L’ESO

«El curiós incident del gos a mitjanit t’endinsa en un misteri que et sorprèn com menys 
t’esperes. Tant se val si a en Christopher li costen les relacions humanes, 
no defallirà fins a saber la veritat. A l’assignatura de Matemàtiques acostumem 
a llegir aquest llibre tan generós en estratègies lògiques i alhora emocionals».
Bernat Romaní, professor de Matemàtiques. Institut Joaquima Pla Farreras 
(Sant Cugat del Vallès).

ISBN
 9788482649672

El curiós incident del gos 
a mitjanit
MARK HADDON
344 p. / 12,00 €
Temes: diversitat, gènere policíac

Una novel·la única amb 
un protagonista excepci-
onal que busca la veritat. 
Té ingredients de novel·la 
policíaca, misteri i aven-
tures, i ha estat aclama-
da per milers de lectors 
arreu del món. El llibre i 
la guia didàctica corres-
ponent permeten acos-
tar-se delicadament al 
trastorn de l’espectre de 
l’autisme. Però, sobretot, 
és una gran lectura que 
ajuda a connectar amb 
l’àrea de matemàtiques.

LA MAGRANA

Els imperdibles!

ISBN
 9788419366177

Les aventures per excel-
lència del gran Roald 
Dahl, que ha regalat tants 
bons moments a desenes 
de generacions al llarg 
dels anys i que segueix 
entusiasmant amb la ma-
teixa energia els lectors i 
les lectores d’avui. L’autor 
combina a la perfecció 
una història d’aventures 
amb ingredients de fan-
tasia, irreverència i molt 
humor. És ideal perquè els 
alumnes de tercer cicle 
visquin en primera perso-
na la màgia de la lectura 
amb un somriure.

Considerada una obra 
mestra de la fantasia i el 
terror, Coraline ens trans-
porta a un món on res és 
el que sembla i els millors 
desitjos poden conver-
tir-se en el pitjor malson. 
La novel·la, lluny de ser un 
relat infantil, permet trac-
tar grans temes sobre l’és-
ser humà a l’aula, com 
la superficialitat de les 
aparences, les relacions 
amb els altres, el perill de 
deixar-se endur per una il-
lusió buida i la necessitat 
de valorar i alimentar la 
realitat pròpia.

Faula mítica i relat filosòfic
de capçalera que interro-
ga sobre la relació de l’és-
ser 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 con-
vertit en un clàssic im-
prescindible per a totes 
les edats. Com que és un 
llibre tan transversal, hem 
elaborat una guia didàcti-
ca específica per a cada 
etapa escolar.

ALFAGUARA I&J

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

Coraline
NEIL GAIMAN
160 p. / 13,00 €
Temes: fantasia, terror

ISBN
 9788418637407

SALAMANDRA I&J

ISBN
 9788416310111

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

SALAMANDRA
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«Invisible és un regal que, a mesura que el vas desembolcallant, et fa apreciar 
i valorar més el que hi trobes a dins. Una petita joia que, tant alumnes com docents, 
hem tingut la sort d’assaborir».
Maribel Vidal, professora de Llengua catalana i literatura. Institut Menéndez 
y Pelayo (Barcelona).

LECTURES PER AL PRIMER CICLE DE L’ESO

NUBE DE TINTA

ISBN
 9788417605506

Invisible
MORENO, ELOY
304 p. / 15,95 €
Temes: escola, assetjament, 
amistat

Diari d’Anne Frank 
(edició escolar)
ANNE FRANK
448 p. / 10,95 €
Temes: Segona Guerra Mundial, 
nazisme, ciències socials

El llibre sobre assetjament 
escolar més llegit en instituts 
d’arreu de l’Estat, un au-
tèntic fenomen literari. Una 
mirada emotiva i commo-
vedora sobre aquesta xacra 
social que posa el focus en 
els testimonis i el seu po-
der determinant per revertir 
aquestes situacions. Dispo-
sem d’una guia didàctica 
amb activitats per a l’aula. 
A més a més, el llibre forma 
part del nostre projecte di-
dàctic de prevenció d’asset-
jament escolar.

Una visió completa i fide-
digna de la terrible odis-
sea de la família Frank 
explicada en primera per-
sona. El llibre permet unir 
perfectament les àrees 
de llengües i ciències so-
cials per explicar l’horror i 
la barbàrie nazi de la Se-
gona Guerra Mundial. A 
més, té la virtut de saber 
connectar amb els alum-
nes de la mateixa edat de 
l’Anne, de només tretze 
anys, cosa que li afegeix 
un component emocio-
nal únic.

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 potenci-
ar el pensament crític, així 
com l’educació emocional 
i en valors. El llibre també 
forma part del nostre pro-
jecte didàctic de preven-
ció d’assetjament escolar.

DEBUTXACA

ISBN
 9788418132612

Una història intimista, ten-
dra i commovedora que 
subratlla la meravella que 
amaga la diversitat. Con-
vertida en el seu moment 
en un fenomen social de 
molta repercussió medià-
tica, és una història real i 
sense complexos sobre la 
síndrome de down, però 
que també ens parla sobre 
l’adolescència d’una ma-
nera molt sincera i fresca i 
sobre el procés d’accepta-
ció d’un mateix i de la prò-
pia realitat. 

NUBE DE TINTA

ISBN
 9788416588404

El meu germà persegueix 
dinosaures
MAZZARIOL, GIACOMO 
208 p. / 14,95 €
Temes: diversitat, escola, família

LA CAMPANA

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

ISBN
 9788496735712

PROJECTE
DIDÀCTIC
ASSETJA-

MENT



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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LECTURES PER AL PRIMER CICLE DE L’ESO

Còmic

LA CAMPANARANDOM COMICS DEBUTXACA

Matar un rossinyol 
(la novel·la gràfica)
HARPER LEE 
288 p. / 24,95 €
Temes: còmic, diversitat, justícia

Ocell blanc
R.J. PALACIO
224 p. / 17,90 €
Temes: còmic, diversitat, 
Segona Guerra mundial

L’església del mar
ILDEFONSO FALCONES
672 p. / 10,95 €
Temes: còmic, aventures, 
ciències socials

ISBN
 9788417247218

ISBN
 9788416863648

ISBN
 9788417444488

La clau secreta de l’univers
LUCY HAWKING
224 p. / 19,95 €
Temes: ciència, astronomia, 
aventures

Poni       
R.J. PALACIO
304 p. / 17,95 €
Temes: amistat, aventures

Skandar i el lladre de l’unicorn
A.F. STEADMAN
352p. /  16,95 €
Temes: fantasia, aventures, màgia

L’última bruixa
Jara Santamaria
320 p. / 16,95 €
Temes: fantasia, aventures, màgia

El lladre del llampec
RICK RIORDAN
384 p. / 13,95 €
Temes: fantasia, mitologia, 
aventures

ISBN
 9788484414223

ISBN
 9788418226557

ISBN
 9788418797118

ISBN
 9788418688836

ISBN
 9788416310036

MONTENA

LA CAMPANA SALAMANDRA I&J B DE BLOK

SALAMANDRA I&J

MONTENA

ISBN
 9788418483394

L’última descendent
RICK RIORDAN
416 p. / 16,95 €
Temes: antasia, mitologia, aventures

ISBN
 9788419366337

El somni de Tànger
XAVIER VERNETTA
112 p. / 11,95 €
Temes: migracions, refugiats, 
convivència

ALFAGUARA I&J

PROJECTE 
DIDÀCTIC  
GRÈCIA

PROJECTE 
DIDÀCTIC 
CÒMIC

PROJECTE 
DIDÀCTIC 
CÒMIC

ISBN
 9788482648927

La crida del bosc
JACK LONDON
112 p. / 12,00 €
Temes: naturalesa, aventura, 
clàssics

ALFAGUARA I&J

Una història immortal i com-
movedora amb un missat-
ge poderós: ser diferent 
no significa ser culpable. 
Aquesta versió gràfica cap-
tura de manera magistral 
l’essència de la història, 
una novel·la fonamental 
del segle xx. Aquest títol for-
ma part del projecte didàc-
tic de còmic per a l’ESO.
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Diari d’Anne Frank 
(edició escolar)
ANNE FRANK
448 p. / 10,95 €

DEBUTXACA

1

1

1

2

2

2

3

3

3

PROPOSTES D’ITINERARIS DE LECTURA 
PER AL PRIMER CICLE DE L’ESO

Universos 
fantàstics

Tres viatges a 
mons increïbles 
per seguir gaudint 
de la màgia de la 
lectura i desplegar 
la imaginació i la 
creativitat.

Llegir el món

Relats per entendre 
millor el món 
que ens envolta, 
desenvolupar la 
capacitat crítica 
i reflexionar sobre 
la responsabilitat 
social.

Tots som únics

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

ISBN
 9788416310036

ISBN
 9788418132612

ISBN
 9788418637407

El lladre del llampec
RICK RIORDAN
384 p. / 13,95 €

SALAMANDRA I&J

Coraline
NEIL GAIMAN
160 p. / 13,00 €

SALAMANDRA I&J

L’última bruixa
Jara Santamaria
320 p. / 16,95 €

ISBN
 9788418688836

B DE BLOK

RANDOM COMICS

Matar un rossinyol 
(la novel·la gràfica)
HARPER LEE 
288 p. / 24,95 €

ISBN
 9788417247218

LA MAGRANA

NUBE DE TINTA

ISBN
 9788482649672

ISBN
 9788416588404

El curiós incident del gos a 
mitjanit
MARK HADDON
344p. / 12,00 €

El meu germà persegueix 
dinosaures
MAZZARIOL, GIACOMO
208 p. / 14,95 €

LA CAMPANA

Ocell blanc
R.J. PALACIO
224 p. / 17,90 €

ISBN
 9788416863648

NUBE DE TINTA

ISBN
 9788417605506

Invisible
MORENO, ELOY
304 p. / 15,95 €
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LECTURES PER AL SEGON CICLE DE L’ESO

Els imperdibles!

ISBN
 9788490439326

ISBN
 9788418196584

ISBN
 9788482643380

El hòbbit
J.R.R. TOLKIEN
344 p. / 10,95 €
Temes: fantasia, aventures, viatge

Llibre de les bèsties. 
Llibre del cel
RAMON LLULL
152 p. / 12,00 €
Temes: fantasia, fàbula filosòfica, 
clàssics

Un relat fantàstic de Laura 
Gallego, autora de referèn-
cia del gènere molt llegida 
als instituts. Una història sobre 
monstres, criatures fantàsti-
ques i savis ancestrals que 
també ens parla del poder 
de la lectura per salvar-nos 
del mal. Aquest és el primer 
llibre de la saga Guardians 
de la Ciutadella i disposem 
d’una guia didàctica amb 
activitats per acompanyar 
la lectura a l’aula.

«Si creus en els somnis, es 
faran realitat». Amb aquesta 
màxima, Albert Espinosa ini-
cia un camí introspectiu per 
descobrir la vitalitat i la força 
interior que habita dins de 
cadascú de nosaltres. Per-
què és necessari creure per 
poder crear. El llibre i la nos-
tra guia didàctica d’acom-
panyament per a l’aula són 
un viatge cap a l’autoconei-
xement i el creixement per-
sonal francament recoma-
nable per a alumnes d’ESO.

El hòbbit és l’origen de 
l’univers mitològic creat 
per J. R. R. Tolkien que anys 
més tard continuaria amb 
El senyor dels anells. Escrita 
inicialment per entretenir 
els seus fills, la història és 
un viatge fantàstic per ex-
cel·lència que desplega 
tots els atributs del gènere: 
personatges entranyables, 
criatures màgiques, forces 
malvades i natura exube-
rant. La novel·la s’ha con-
vertit en un clàssic con-
temporani.

Dos relats morals de Ra-
mon Llull que satiritzen la 
societat i els homes. La 
primera explica l’ascensió 
i la caiguda posterior de 
Na Renart, una guineu a la 
cort dels animals. La sego-
na parla d’un pastor que 
resulta ser un filòsof que 
s’ha retirat del món per po-
der pair millor els coneixe-
ments adquirits en la seva 
anterior vida a la ciutat. 
Dos relats curts d’una com-
plexitat interessant que per-
meten acostar els alumnes 
a un autor cabdal de la 
literatura catalana. 

DEBUTXACA

ALFAGUARA I&J

MONTENA

DEBUTXACA

El bestiari de l’Axlin
LAURA GALLEGO
512 p. / 16,95 €
Temes: fantasia, aventures

El món groc
ALBERT ESPINOSA
176 p. / 9,95 € - 256 p. / 17,90 € 
Temes: autoconeixement, 
creixement personal

«El bestiari de l’Axlin atrapa els alumnes des de l’inici, a pesar de la seva extensió. Als 
docents ens dona la possibilitat de dur a l’aula temes de debat molt variats: la igualtat, 
la inclusió, la cooperació, la importància de la lectura... Molt recomanable».
Laura Lozano, professora de Llengua castellana i literatura. Col·legi La Purísima 
Franciscanas (València).

ISBN
 9788418132483

ISBN
 9788418033025

ROSA DELS VENTS
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LECTURES PER AL SEGON CICLE DE L’ESO

ISBN
 9788418196249

ISBN
 9788419334237

ISBN
 9788482649580

ISBN
 9788482649603

Adreça desconeguda
KATHRINE KRESSMANN TAYLOR
80 p. / 14,00 €
Temes: Segona Guerra Mundial, 
nazisme, ciències socials

Pots comptar els estels?
LOIS LOWRY
120 p. / 12,00 €
Temes: Segona Guerra Mundial, 
nazisme, ciències socials

L’odissea d’un jove nascut a 
la sabana africana que va 
arriscar la seva vida a la re-
cerca d’un futur millor, en un 
viatge que va durar quatre 
anys. Avui dia, l’autor i pro-
tagonista de la història, Ous-
man Umar, s’ha convertit en 
el portaveu dels immigrants 
africans i ha fundat la seva 
pròpia ONG. El llibre i la seva 
guia didàctica permeten un 
profund debat a l’aula sobre 
les migracions, els drets hu-
mans, les diferències socials 
i la tolerància.

Aquesta sàtira de la Revolu-
ció Russa escrita per George 
Orwell el 1945 s’ha convertit 
en un referent de la literatura 
contemporània. Tan compro-
mesa i innovadora com el 
dia en què es va publicar, és 
una extraordinària al·legoria 
sobre l’opressió, el progrés, la 
justícia i la igualtat. Un dels 
llibres més audaços i morda-
ços de tots els temps, amb 
una guia didàctica que per-
met als alumnes connectar 
amb l’àrea d’història i poten-
ciar el sentit crític. 

Una història escrita sense 
complaença ni demagògia 
que descriu la tragèdia ínti-
ma i col·lectiva de l’Alema-
nya nazi. Concebuda com 
un intercanvi epistolar entre 
dos amics, el llibre explica la 
història d’una amistat i una 
amarga venjança. És una 
novel·la curtíssima, amb un 
final inesperat que no deixa 
indiferent i que obre una 
apassionant conversa so-
bre el nazisme, l’amistat i el 
poder de la paraula. Tenim 
una guia didàctica molt in-
teressant per acompanyar 
el procés a l’aula.

Aquesta és la història 
d’una família de Copen-
haguen que, en ple auge 
del nazisme, decideix aju-
dar els seus veïns jueus 
a escapar de les tropes 
alemanyes, exposant-se al 
perill que això suposa. Una 
novel·la de fàcil lectura 
amb un missatge espe-
rançador que malaurada-
ment segueix ben viu: en 
temps de guerra encara 
hi ha lloc per a l’orgull i la 
decència humana.

LA MAGRANA

ALFAGUARA I&J

DEBUTXACA

LA MAGRANA

Viatge al país dels blancs
OUSMAN UMAR
224 p. / 11,95 €
Temes: migracions, resiliència, 
Àfrica

La granja dels animals
GEORGE ORWELL
128 p. / 18,90 €
Temes: fàbula, totalitarisme, 
llibertat, clàssics

«Quins fils aguanten el vincle entre dues persones? On queden l’afecte i la comprensió 
quan guanyen l’odi i els prejudicis? Adreça desconeguda ens convida a reflexionar 
sobre els límits del comportament humà i sobre les conseqüències devastadores del 
fanatisme ideològic en un dels períodes més foscos de la història. Una novel·la breu 
absolutament impactant».
Cristian Olivé, professor de Llengua catalana i literatura. Escola Joan Pelegrí 
(Barcelona).
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La lladre de llibres
MARKUS ZUSAK
568 p. / 9,95 €
Temes: Segona Guerra 
Mundial, nazisme, amistat

Boulevard
FLOR M. SALVADOR
360 p. / 15,95 €
Temes: romàntica juvenil, 
literatura Wattpad

Totes les fades del regne
LAURA GALLEGO
480 p. / 15,95 €
Temes: fantasia, aventures

Finals que mereixen una 
història
ALBERT ESPINOSA 
216 p. / 9,95 €
Temes: relats breus, 
creixement personal

L’avi de 100 anys que es va 
escapar per la finestra
JONAS JONASSON
416 p. / 9,95 €
Temes: humor, història, 
ciències socials

ISBN
 9788418132353

ISBN
 9788419169730

ISBN
 9788490433720

ISBN
 9788418132261

ISBN
 9788418132810

DEBUTXACA

MONTENAMONTENAMONTENA

DEBUTXACA

MONTENA

ROSA DELS VENTS

ISBN
 9788419169747

ISBN
 9788417444334

Abans de desembre
JOANA MARCÚS
496 p. / 17,95 €
Temes: romàntica juvenil, 
literatura Wattpad

Tu a Sants i jo a Mollerussa
JORDI SIERRA I FABRA
256 p. / 15,90 €
Temes: romàntica juvenil, 
procés polític

Una mà plena d’estels
Rafik Schami
208 p. / 15,00 €
Temes: Segona Guerra Mundial, 
nazisme, amistat

ISBN
 9788482649078

ALFAGUARA I&J
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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’alumne 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 de preven-
ció de l’assetjament escolar, i un altre sobre 
l’antiga Grècia a partir de Percy Jackson.

2. Cada alumne tria personalment la lec-
tura que vulgui a partir del catàleg de lli-
bres 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’alum-
nat amb documentació sobre el tema, acti-
vitats literàries i dinàmiques de recerca i cre-
ativitat. A més a més, poden incloure 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 alumnes 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 be-
neficis a la teva aula. És un format que no 
necessita presentacions i un promotor na-
tural de la lectura entre joves. Només això 
ja és un bon motiu per incloure’l a qualsevol 
biblioteca d’una aula! L’objectiu d’aquest 
projecte és descobrir les particularitats 
d’aquest gènere literari i despertar la creati-
vitat 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 de Llengua castellana i literatura. Escolàpies Sant Martí 
(Barcelona).

ISBN
 9788417247799

ISBN
 9788417247218

ISBN
 9788417247065

ISBN
 9788420452456
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#Respect! 
PROJECTE DE PREVENCIÓ DE L’ASSETJAMENT ESCOLAR
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.

• 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.

Quins llibres inclou?

«Invisible neix de la necessitat de veure tots els actors involucrats en un cas d’assetjament. 
Parlem de l’agredit i de l’agressor, però a vegades ens oblidem dels testimonis».
Eloy Moreno, autor del llibre Invisible.

ISBN
 9788417605506

ISBN
 9788416457212

ISBN
 9788490438336

ISBN
 9788496735712

ISBN
 9788416863006

ISBN
 9788416457090

ISBN
 9788494192838
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Raigs, mites i llegendes
PROJECTE DE L’ANTIGA GRÈCIA 
AMB PERCY JACKSON

Aquest projecte permet acostar-se a l’Anti-
ga Grècia i la seva mitologia fascinant de 
la mà de Percy Jackson, el personatge creat 
per Rick Riordan, un dels autors de literatu-
ra fantàstica juvenil més aclamats interna-
cionalment. Conté activitats creatives, jocs 
i enigmes per descobrir les curiositats que 
envolten els mites i llegendes de l’Antiga 
Grècia.

Quins continguts ofereix?

• Una aproximació a la vida quotidiana 
a l’Antiga Grècia: la seva geografia, 
les expressions culturals i artístics més 
destacats, l’agricultura grega, la Guerra de 
Troia, els Jocs Olímpics...

• La importància de la religió: anàlisi dels 
déus i deesses de l’Olimp, amb els seus 
poders i símbols.

• Treball de comprensió lectora a partir de 
fragments dels llibres de la saga.

• Desenvolupament de les destreses 
d’escriptura amb la creació de relats 
originals, realització d’entrevistes, perfil de 
xarxes socials...

• Desenvolupament de les capacitats 
creatives i artístiques amb la invenció 
de personatges de creació pròpia i la 
realització d’esbossos.

• El projecte inclou dos vídeos de Rick 
Riordan dirigits als alumnes.

• El projecte final és la creació d’un relat 
mitològic contemporani.

Quins llibres inclou?

ISBN
 9788416310241

ISBN
 9788416310043

ISBN
 9788416310081

ISBN
 9788416310036

ISBN
 9788416310067

ISBN
 9788416310135

ISBN
 9788416310135

«M’agradaria donar-vos alguns consells perquè creeu els vostres propis personatges  
a partir d’uns senzills passos».
Rick Riordan, autor de la saga Percy Jackson.
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Clàssics

Còmic

LA MAGRANA LA MAGRANA LA MAGRANA

BRUGUERA

RESERVOIR BOOKS

RESERVOIR BOOKS DEBOLSILLO LUMEN

SALAMANDRA GRAPHIC

El cas misteriós del Dr. Jekyll i 
Mr. Hyde
Robert Louis Stevenson
128 p. / 12,00 €
Temes: clàssics, ciència ficció, 
terror

Som les netes de les bruixes 
que no vau poder cremar
AME SOLER (TRESVOLTESREBEL)
128 p. / 16,90 €
Temes: novel·la gràfica, feminisme

Persèpolis
MARJANE SATRAPI
352 p. / 22,90 €
Temes: novel·la gràfica, 
islamisme, ciencies socials

Brodats
MARJANE SATRAPI
144 p. / 16,90 €
Temes: novel·la gràfica, 
feminisme

Simiocràcia
ALEIX SALÓ
144 p. / 9,96 €
Temes: 

Tot Mafalda
QUINO
608 p. / 44,90 €
Temes: 

L’àrab del futur 1
RIAD SATTOUF
160 p. / 19,00 €
Temes: novel·la gràfica, 
islamisme, ciències socials

La innocència del pare Brown
G.K CHESTERTON.
240 p. / 19,90 €
Temes: clàssics, gènere policíac

Jacques el Fatalista
DENIS DIDEROT
344 p. / 19,90 €
Temes: clàssics, aventures

ISBN
 9788482648903

ISBN
 9788402422965

ISBN
 9788417910150

ISBN
 9788418052019

ISBN
 9788499897066

ISBN
 9788426446008

ISBN
 9788416310050

ISBN
 9788419013354

ISBN
 9788419013415

La història real d’en Riad, 
un nen de cabells rossos 
i ulls desperts, fill de pare 
siri i mare francesa, a la Llí-
via de Gaddafi i a la Síria 
d’Hafiz al-Assad. A través 
de la mirada del jove pro-
tagonista, L’àrab del futur 
ens permet reviure el dia a 
dia en aquelles utopies re-
gides entre l’absurditat i la 
crueltat, i marcades per les 
singularitats de la cultura 
islàmica.

Una novel·la gràfica essen-
cial que ens explica la revo-
lució islàmica iraniana des 
de la perspectiva d’una 
nena, que contempla amb 
estupor el seu voltant. Inten-
sament personal, profunda-
ment política i visualment 
excepcional, la història 
examina què vol dir créixer 
en un ambient de guerra i 
repressió.
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2
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3

Viatges vitals

A vegades cal 
avançar per 
trobar el teu lloc. 
Històries de viatges 
extraordinaris 
capaços de 
canviar-te la vida i 
reconciliar-te amb 
el món.

El poder 
de la paraula

Tres propostes 
molt diferents en 
què la paraula 
escrita adopta un 
paper clarament 
determinant en 
el transcurs de la 
història.

Tots som únics

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

ISBN
 9788490439326

MONTENA

El bestiari de l’Axlin
LAURA GALLEGO
512 p. / 16,95 €

ISBN
 9788482649580

Adreça desconeguda
KATHRINE KRESSMANN TAYLOR
80 p. / 14,00 €

LA MAGRANA

ISBN
 9788482649603

Pots comptar els estels?
LOIS LOWRY
120 p. / 12,00 €

ALFAGUARA I&J

PROPOSTES D’ITINERARIS DE LECTURA 
PER A SEGON CICLE DE L’ESO

ISBN
 9788418196249

DEBUTXACA

Viatge al país dels blancs
OUSMAN UMAR
224 p. / 11,95 €

ISBN
 9788418196584

El hòbbit
J.R.R. TOLKIEN
344 p. / 10,95 €

DEBUTXACA RESERVOIR BOOKS

Persèpolis
MARJANE SATRAPI
352 p. / 22,90 €

ISBN
 9788417910150

La lladre de llibres
MARKUS ZUSAK
568 p. / 9,95 €

ISBN
 9788418132353

DEBUTXACA

ROSA DELS VENTS

ISBN
 9788417444334

Tu a Sants i jo a Mollerussa
JORDI SIERRA I FABRA
256 p. / 15,90 €

SALAMANDRA GRAPHIC

L’àrab del futur 1
RIAD SATTOUF
160 p. / 19,00 €

ISBN
 9788416310050
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LECTURES PER A BATXILLERAT

ISBN
 9788419013118

ISBN
 9788419013194

La senyora Dalloway
VIRGINIA WOOLF
224 p. / 20,90 €
Temes: narrativa universal, 
feminisme

1984
GEORGE ORWELL
384 p. / 20,90 €
Temes: clàssics, distopia, llibertat

Una de les obres més 
emblemàtiques del mo-
dernisme anglès que va 
revolucionar la narrativa 
del seu temps. Virginia Wo-
olf construeix a La senyo-
ra Dalloway una novel·la 
impecable que explora el 
comportament de l’ésser 
humà i el seu complex 
món interior. Una història 
plena de virtuosisme, de 
sensibilitat i d’intel·ligència.

I si la clau per entendre 
el present fos una novel-
la de fa setanta anys? En 
aquesta distopia clàssi-
ca, la Policia del Pensa-
ment controla de mane-
ra asfixiant la vida dels 
ciutadans i només els 
més valents gosen plan-
tejar-se la veritat del siste-
ma. El llibre és una obra 
mestra sobre els riscos del 
conformisme en un món 
alarmant de desinforma-
ció i fake news.

LA MAGRANALA MAGRANA

ISBN
 9788418132315

ISBN
 9788418132384

Tretze tristos tràngols
ALBERT SÁNCHEZ PIÑOL
176 p. / 9,95 €
Temes: relats breus, imaginació i 
creativitat

Mai no som infinitament 
lluny d’aquells qui odiem. I 
potser mai no serem abso-
lutament a prop d’aquells 
qui estimem. La pell freda 
és una història molt inqui-
etant de rebuig i desig, de 
crueltat i amor, de por i 
esperança. Un llibre de re-
ferència d’Albert Sánchez 
Piñol, comparat en alguna 
ocasió amb Allan Poe i tra-
duït a trenta-set llengües. 
Disposem d’una guia de 
lectura amb activitats 
creatives que treballa la 
idea d’alteritat, la guerra i 
l’afectivitat.

Tretze contes d’Albert 
Sánchez Piñol amb un 
propòsit comú: estimular 
la imaginació del lector. Hi 
ha un esquimal que fuig 
d’un os, o potser és l’os 
qui fuig de l’esquimal? I un 
armari que s’empassa mis-
teriosament una dona. I un 
espantaocells que vol fer-
se amic dels corbs. Tretze 
relats sorprenents, diversos, 
amb la força narrativa prò-
pia de l’autor i amb tretze 
personatges tristos que 
passen un tràngol. 

DEBUTXACADEBUTXACA

La pell freda
ALBERT SÁNCHEZ PIÑOL
304 p. / 9,95 €
Temes: fantasia, ciència ficció

«La pell freda es pot considerar, ja, un clàssic de la literatura catalana. Una gran oportunitat 
per portar a l’aula l’horror de la guerra i els conflictes, també interns, que es desprenen de 
la relació amb l’altre».
Èlia Riudavets, professora de Llengua catalana i literatura.  Escola Joan Pelegrí 
(Barcelona).
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Tots els contes
MONTSERRAT ROIG
304 p. / 20,90 €
Temes: relats breus, feminisme, 
narrativa catalana

Primavera, estiu, etcétera
MARTA ROJALS
368 p. / 18,90 €
Temes: narrativa catalana, 
amistat, família

L’altra
MARTA ROJALS
336 p. / 18,90 €
Temes: narrativa catalana, 
relacions, amistat

Quasi un miracle
ANTÒNIA VICENS
256 p. / 20,90 €. 
Temes: narrativa catalana, 
relats curts

Poemes satítics 
JOSEP MARIA DE SAGARRA
128 p. / 12,90 €
Temes: clàssics catalans, 
poesia

Combat de nit 
JOSEP MARIA ESPINÀS 
240 p. / 15,90 €
Temes: narrativa catalana, 
reportatge

ROSA DELS VENTS LA CAMPANA LA CAMPANA

ISBN
 9788417444822

ISBN
 9788419013293

ISBN
 9788482646664

ISBN
 9788419013941

Contes (1978-1992)
Contes (1936-1968)
PERE CALDERS
464 p. / 21,90 € - 552 p. / 21,90 €
Temes: relats breus, realisme màgic, 
narrativa catalana

ISBN
 9788417444280

ISBN
 9788486491307

ISBN
 9788416863334

ISBN
 9788417444273

ROSA DELS VENTS

Narrativa catalana 

Estudi en lila
MARIA ANTÒNIA OLIVER
208 p. / 19,90 €
Temes: narrativa catalana, 
genère policíac

ISBN
 9788419013057

LA MAGRANA LA MAGRANA LA MAGRANA LA MAGRANA
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Suite francesa 
IRÈNE NÉMIROVSKY
464 p. / 22,90 €
Temes: migracions, Segona 
Guerra Mundial

La senyora Dalloway 
a Bond Street 
VIRGINIA WOOLF 
128 p. / 19,90 €
Temes: narrativa universal, 
feminisme, relats curts

Converses entre amics
SALLY ROONEY 
352 p. / 19,90 €
Temes: relacions, amor, juventut

LA MAGRANA LA MAGRANA LA MAGRANA

ISBN
 9788412425383

ISBN
 9788419334138

ISBN
 9788419013699

Narrativa universal 

EBOOKS I AUDIOLLIBRES 
PER A ALUMNES DEL SXXI

Consulta el nostre
catàleg digital!

LA MAGRANA

Tots els contes de Nadal
CHARLES DICKENS
480 p. / 24,90 €
Temes: narrativa universal, 
clàssics, nadal

ISBN
 9788419013477
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Clàssics de Grècia i Roma

LA MAGRANA

LA MAGRANA

LA MAGRANA

LA MAGRANA

LA MAGRANA

LA MAGRANA

LA MAGRANA

LA MAGRANA

LA MAGRANA

LA MAGRANALA MAGRANA

LA MAGRANA

LA MAGRANA

LA MAGRANA

LA MAGRANA

Antígona
SÒFOCLES
112 p. / 17,90 €

Psique i Cupido
APULEU
112 p. / 17,90 €

Els núvols
ARISTÒFANES
128 p. / 17,90 €

L’art d’estimar
OVIDI
160 p. / 17,90 €

Èdip Rei
SÒFOCLES
112 p. / 17,90 €

Lisístrata
ARISTÒFANES
128 p. / 17,90 €

Història
HERÒDOT
376 p. / 18,90 €

Medea
EURÍPIDES
112 p. / 17,90 €

Metamorfosis 
OVIDI
576 p. / 18,90 €

El soldat fanfarró
PLAUTE
144 p. / 17,90 €

Política
ARISTÒTIL
496 p. / 18,90 €

Els germans
TERENCI
152 p. / 17,90 €

Odissea
HOMER
528p. / 18,90 €

Cants
SAFO
112 p. / 17,90 €

Ilíada
HOMER
672 p. / 18,90 €

ISBN
 9788419013767

ISBN
 9788419013804

ISBN
 9788419013781

ISBN
 9788419013156

ISBN
 9788419013743

ISBN
 9788419013828

ISBN
 9788419013132

ISBN
 9788419013903

ISBN
 9788419013170

ISBN
 9788419013866

ISBN
 9788419013842

ISBN
 9788419013880

ISBN
 9788419013217

ISBN
 9788419013231

ISBN
 9788419013255
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PROPOSTES D’ITINERARIS DE LECTURA 
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Relacions 
molt personals

Històries d’amistat 
i d’amor que posen 
al descobert la 
condició humana 
i la seva soledat.

Herois 
universals

Tres protagonistes 
fascinants que es 
rebel·len contra el 
seu destí malgrat 
els perills que això 
suposa. 

Relats breus

Tres reculls de 
contes allunyats 
en el temps 
amb la mirada 
particular i única 
de cadascun dels 
seus autors.

Medea
EURÍPIDES
112 p. / 17,90 €

LA MAGRANA

ISBN
 9788419013903

ISBN
 9788418132315

DEBUTXACA

La pell freda
ALBERT SÁNCHEZ PIÑOL
304 p. / 9,95 €

Converses entre amics
SALLY ROONEY 
352 p. / 19,90 €

LA MAGRANA

ISBN
 9788419013699

ISBN
 9788419013194

1984
GEORGE ORWELL
384 p. / 20,90 €

LA MAGRANA LA MAGRANALA MAGRANA

Èdip Rei
SÒFOCLES
112 p. / 17,90 €

Odissea
HOMER
528p. / 18,90 €

ISBN
 9788419013743

ISBN
 9788419013217

La senyora Dalloway 
a Bond Street 
VIRGINIA WOOLF 
128 p. / 19,90 €

LA MAGRANA

ISBN
 9788419334138

ISBN
 9788418132384

Tretze tristos tràngols
ALBERT SÁNCHEZ PIÑOL
176 p. / 9,95 €

DEBUTXACA

Contes (1978-1992)
Contes (1936-1968)
PERE CALDERS
464 p. / 21,90 € - 552 p. / 21,90 €

ISBN
 9788417444280

ISBN
 9788417444273

ROSA DELS VENTS
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Llengua i literatura

Col·lecció Contraveu

Jardins secrets
PONÇ PUIGDEVALL
432 p. / 20,90 €

101 dubtes del 
català resolts per 
l’Optimot
OPTIMOT.
224 p. / 17,90 €

Les estructures 
elementals de la 
narrativa
ALBERT SÁNCHEZ PIÑOL
224 p. / 19,90 €

Salvem els mots
JORDI BADIA I PUJOL
248 p. / 18,90 €

La punta de la 
llengua
LA PUNTA DE LA 
LLENGUA
80 p. / 15,90 €

Catalanament
LA INCORRECTA
160 p. / 18,95 €

50 llibres que m’han 
canviat la vida
LLUCIA RAMIS
128 p. / 21,90 €

Parla bé, collons
LA INCORRECTA
208 p. / 18,95 €

Lletres que parlen
TÀNIA ALAIX | JESÚS 
ALTURO
432 p. / 24,90 €

El futur del català 
depèn de tu
CARME JUNYENT
144 p. /15,90 €

ISBN
 9788412425345

ISBN
 9788418033124

ISBN
 9788418226045

ISBN
 9788418033971

ISBN
 9788418798504

ISBN
 9788418062698

ISBN
 9788402423863

ISBN
 9788418318023

ISBN
 9788419334053

ISBN
 9788416863754

Poesia
Col·lecció Contraveu
VARIS AUTORS
13,90 €

ROSA DELS VENTS

LA MAGRANA

ROSA DELS VENTS ROSA DELS VENTS ROSA DELS VENTS

MONTENA MONTENA

LA CAMPANABRUGUERA

LA MAGRANA

LA CAMPANA
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María Esclapez, la psicòloga clínica, 
sexòloga i terapeuta de parelles que fa 
furor a les xarxes, et convida a construir 

relacions sanes i a millorar les que ja tens.

«Vaig passar per nombroses relacions 
tòxiques i vaig patir dependència emocional. 
Durant molt de temps vaig ignorar aquella 
veueta interior que em deia que les coses 

no anaven bé.
Potser sospites que la teva relació de parella 

no va per bon camí. Fins i tot pot ser que 
tinguis clar que en vols sortir, però no saps 

com. Si has decidit escoltar la veueta de què 
et parlava, aquest llibre és per a tu».

A través de refl exions, exercicis pràctics 
i exemples extrets de la seva consulta, 

María Esclapez t’ensenya que mai no és massa 
tard per aprendre a ser conscient de les teves 

vivències, estimar-te i valorar-te, primer com a 
persona i després com a parella.

Perquè t’estimo, però primer m’estimo a mi.

21,5 mm

 penguinllibres
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MARÍA ESCLAPEZ és psicòloga 
sanitària formada en Psicologia clínica 
i de la salut, i especialista en Sexologia 
clínica. També exerceix de terapeuta 
de parelles i de sex coach. Col·labora 
amb mitjans com Atresmedia, 
Mediaset España, Cosmopolitan, 
Glamour, Mujer Hoy, Elle, S Moda,
La Vanguardia o El País, entre d’altres. 
A més, es dedica a divulgar activament 
els seus coneixements a les xarxes 
socials i a captivar milers de seguidors 
analitzant programes de televisió com 
La isla de las tentaciones. 

Altres llibres de l’autora:

Tu ets el teu lloc segur
(Març del 2023)

Disseny de coberta: Penguin Random House 
Grupo Editorial / Isabel González 

Il·lustració de coberta: © iStock Photos
Fotografi a de coberta: cedida per l’autora

UNA GUIA PER DESENVOLUPAR 
RELACIONS SANES

(I MILLORAR LES QUE JA TENS)

M’ESTIMO,
T’ESTIMO

   ISBN: 978-84-02-42862-2

9 7 8 8 4 0 2 4 2 8 6 2 2

penguinllibres.com
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M’estimo, t’estimo
MARIA ESCLAPEZ
256 p. / 18,90 €

Millor si t’ho escric
NOMÉS TU
128 p. / 15,95 €

El límit te’l poses tu
ALEX ROCA CAMPILLO

ISBN
 9788402428622

ISBN
 9788418594731

ISBN
 9788418132162

Autoconeixement i projecció personal

BRUGUERA MONTENA DEBUTXACA

Humanitats i Ciències socials

DEBOLS!LLO DEBOLS!LLO

Anatomia d’un instant
JAVIER CERCAS
464 p. / 12,95 €

Simiocràcia
ALEIX SALÓ
144 p. / 9,95 €

ISBN
 9788499083285

ISBN
 9788499897066

Cartes a un jove 
investigador
MANEL ESTELLER
192 p. / 17,90 €

ISBN
 9788419013606

LA MAGRANA

LA MAGRANA

Homenatge a Catalunya
GEORGE ORWELL
352 p. / 20,90 €

ISBN
 9788419013514

Plató i un ornitorinc entren 
en un bar
THOMAS CATHCART / DANIEL KLEIN
248 p. / 11,95 €

ISBN
 9788418196300

DEBUTXACA

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 €

MONTENA
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Biblioteca docent

ROSA DELS VENTS

ROSA DELS VENTS

Educar per a la vida
Ramon Grau
256 p. / 18,90 €

El cervell de l’adolescent
DAVID BUENO
272 p. / 19,90 €

ISBN
 9788418033698

ISBN
 9788418062506

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

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

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

ISBN
 9788417627478

ISBN
 9788418033520

ISBN
 9788417909710

ROSA DELS VENTS

ROSA DELS VENTS ROSA DELS VENTS

«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.

L’emoció d’aprendre
CÉSAR BONA
240 p. / 17,90 €

ISBN
 9788418132155

ROSA DELS VENTS

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

ISBN
 9788418132582

DEBUTXACA



Aprèn amb
els millors

cursiva.com



TAULA RESUM PER COMPETÈNCIES

9788419366177 Charlie i la fàbrica de xocolata 

9788418637407 Coraline

9788482649672 El curiós incident del gos a mitjanit RD

9788416310111 El petit príncep RD

9788417605506 Invisible RD

9788496735712 Wonder RD

9788416588404 El meu germà persegueix dinosaures RD

9788418132612 Diari d'Anne Frank (edició escolar) RD

9788490439326 El bestiari de l'Axlin RD

9788418196584 El hòbbit

9788418132483 El món groc RD

9788482643380 Llibre de les bèsties

9788418196249 Viatge al país dels blancs RD

9788482649580 Adreça desconeguda RD

9788419334237 La granja dels animals RD

9788482649603 Pots comptar els estels?

9788418132315 La pell freda RD

9788418132384 Tretze tristos tràngols

9788419013194 1984 RD

9788419013118 La senyora Dalloway

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 Secundària. Marquem tam-
bé 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
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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.

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


