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CICLE MITJÀ 

SEMINARI DE COORDINACIÓ 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 L’Univers 
ESC Pau Casals-Gràcia 
ESC Pare Poveda 
ESC Rius i Taulet 
ESC Turó del Cargol 
Escola Gravi 
 
 
Col.labora: 
Oblit Baseiria. 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 
 

 

 

Meravellosos veïns 
Hélene Lasserre i Gilles 
Bonotaux 
Ed. BiraBiro 
La transformació de tot un 
edifici amb l’arribada de 
nouvinguts al barri. Els que 
se’n van i els que es queden, 
i tot plegat no és gens fàcil. 

 

Cuentos de osos 
Gustavo Roldán 
Ed. A buen paso 
Quan el teu pare és un 
escriptor que no para mai de 
crear i a sobre els seus relats 
són bastant avorrits cal ser 
un osset valent i passar a 
l’acció amb els teus dots 
naturals per a l’escriptura. 

 

El jardí de les meravelles 
Jenny Broom 
Il. Kristjana S. Williams 
Ed. Flamboyant 
Passeja’t per cinc hàbitats 
diferents i descobreix 
vuitanta animals increïbles 

  

 



 

 

De llibre en llibre 
Jaume Copons 
Il. Liliana Fortuny 
Ed. Combel 
Sisena entrega de la sèrie de l’Agus 
i els monstres 

 

El fantàstic senyor Guillot 
Roald Dahl 
Il. Quentin Blake. Trad. Joan Mateu 
i Besançon. RBA Editores 
El senyor Guillot viu molt feliç amb 
la seva família al bosc. 
Però un dia tres grangers, bruts, 
mesquins i força lletjos els volen 
caçar i el senyor Guillot haurà de 
treure tot el seu enginy per sortir 
del mal pas 

CICLE SUPERIOR 

 

Els meus trucs per sobreviure a la 
classe de natació 
Gideon Samson 
Il. Anke Kuhl. Trad. Caroline de 
Jong i Gustau Raluy. Ed. Takatuka 
El dijous és el pitjor dia de la 
setmana per al Gied: toca classe de 
natació, que és la cosa més 
estúpida que s’ha arribat a 
inventar mai 

 

La trompeta del cigne 
E.B. White 
Il. Núria Giralt Clausells 
Trad. Marc Donat. Viena Edicions 
Quan resulta que ets un cigne 
trompeta i neixes mut, com en 
Louis, tens un problema. Ara bé, si 
tens un pare disposat a burlar la 
llei per tu, un amic com en Sam, 
una professora que s’atreveix a 
ensenyar a llegir i escriure a un 
cigne i sobretot molta bufera per 
tocar la trompeta, tot pot capgirar-
se a favor-teu. 

 

Les aventures d’en Pinotxo. 
Història d’un titella 
Carlo Collodi 
Il. Pep Montserrat. Trad. Anna 
Casassas. Ed. Combel 
Nova traducció d’un clàssic de 
sempre 

 

 

 

Los últimos gigantes 
François Place 
Trad. Leopoldo Iibarren 
Ed. Ekaré 
“Fue en el trancurso de un 
paseo por los muelle cuando 
compré el objeto que iba a 
cambiar mi vida para siempre: 
un enorme diente cubierto  
de raros grabados. El hombre 
que me lo vendió alegaba que 
provenia de un arponero 
malayo al que havia conocido 
durante alguna de sus lejanas 
campañas de pesca de 
ballenas.” 

 

Món natural 
Amanda Wood i Mike Jolley 
Il. Owen Darey 
Ed. Flamboyant 
Compendi visual de 
meravelles de la natura 

PER COMPARTIR 

 

Madeleine 
Ludwig Bemelmans 
Trad. Núria Busquets  
Libros del zorro rojo 

 

El maravilloso viaje de Nils 
Holgersson 
Adaptació de l’obra de Selma 
Lagerlöf de Kochka Olivier 
Latyk 
Ed. Edelvives 

 

Heidi 
Johanna Spyri 
Il. Sonja Wimmer 
Trad. Isabel Hernández 
Nórdica Libros 

 

 

 


