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SEMINARI DECOORDINACIÓ DE BIBLIOTEQUES 
ESCOLARS 

 
PLA DE FORMACIÓ DE ZONA SE – CRP DE GRÀCIA 
 
ESC Baldiri Reixac 
ESC Josep Maria de Sagarra 
ESC Josep Maria Jujol 
ESC Pau Casals-Gràcia 
ESC Pare Poveda 
ESC Turó del Cargol 
ESC La Farigola de Vallcarca 
Escola Gravi 
 
 
Col·labora: 
Oblit Baseiria de la Llibreria Casa Anita 
 
Els llibres també els podreu trobar a les 
Biblioteques Públiques de Gràcia: 
 
Biblioteca Jaume Fuster 
Biblioteca Vila de Gràcia 
Biblioteca Vallcarca i Penitents 
 
 

 

 

 



CICLE MITJÀ 

La pilota groga  
Daniel Fehr. Il. Bernardo P. Carvalho (Ed. Takatuka) 

 

Dos jugadors de tenis han perdut la 
pilota i no poden continuar jugant. 
El llibre esdevé un recorregut 
endavant i endarrere de les pàgines 
per aconseguir trobar la pilota. 
Seguim les pistes! 

L’elefant golafre  
Rafael Ordoñez. Il. Marc Taeger (Ed. Kalandraka) 

 

Enmig de la gran sabana hi ha tota 
una colla d’animals afamats que 
busquen alguna cosa ben bona per 
menjar. 

El sisè sentit  
Laia de Ahumada. Il. Mercè López (Ed. Petita Fragmenta) 

 

A més dels cinc sentits, en dec tenir 
un altre que no es veu ni se sent, 
que no fa olor ni té gust i que 
tampoc no es pot tocar: el sisè 
sentit! 
 

La nit del Dr. Brot 
Jaume Copons. Il. Liliana Fortuny (Ed. Combel) 

 

Última entrega de la sèrie de l’Agus 
i els monstres. 

Profesión Cocodrilo 
Giovanna Zoboli, Mariachiara di Giorgio (Ed.Pípala) 

 

A les set en punt, a casa el cocodril, 
sona el despertador. Un personatge 
curós amb si mateix, polit, elegant, 
educat... Tot un gentleman! 

 

CICLE SUPERIOR 

Escolto el món...  
R. Romanyshyn i A. Lesiv (Ed. Zahorí Books) 

 

D’on ve la música? Com 
funciona l’oïda? Què és un DJ, i 
un decibel? Com es classifiquen 
les veus a l’òpera? Tot l’univers 
dels sons apareix en aquest 
llibre. 

Casos cèlebres del detectiu John Chatterton  
Yvan Pommaux (Ed. Ekaré) 

 

Tres històries plenes de misteri 
i humor inspirades en els anys 
daurats del cinema, la novel·la 
negra i les rondalles 
tradicionals. 

Tània Claravall  
Maria Parr. Il. Zuzanna Celej (Ed. Nórdica) 

 

La Tània viu en una petita vall i 
el que més li agrada és baixar 
amb trineu pels pendents més 
difícils. I té un gran amic: en 
Gunnvald, un home vell i 
excèntric que viu tot sol. I és 
que al poble de la Tània no hi 
ha nens de la seva edat. 

Nosaltres, la nostra història  
C. Ylla-Somers. Il. Yvan Pommaux (Ed. Joventut) 

 

Aquest llibre explica la nostra 
història. No pas la de reis i 
reines, cabdills, emirs, 
presidents o dictadors... sinó la 
nostra. La dels homes, dones i 
infants que han poblat la terra. 
Una epopeia que va començar 
fa cent cinquanta mil anys, que 
encara no ha acabat, i on 
nosaltres som els herois. 

Los diarios de Cereza: El zoo petriricado 
Joris Chamblain, Aurélie Neyret (Ed. Alfaguara) 

 

La protagonista és una nena de 
deu anys a qui li agradaria molt 
ser escriptora. Per escriure ella 
té un truc, observar a la gent i 
imaginar la seva vida. 
D’aquesta manera es va 
alternant un diari escrit i 
dibuixat per ella i un misteri 
que resoldrà amb les seves 
amigues. 

  

 


