Fins als 3 anys el seu contacte amb la lectura és a través dels pares i mares, som els
seus lectors, els seus actors i directors d’escena.
A partir dels 3 anys agafen els contes, els toquen, els ensumen, els fan bocins, miren les
il·lustracions… i ens escolten. Uns s’endinsen dins les històries visuals que els mostram,
altres volen que les hi contem. La nostra capacitat interpretativa se posa a prova.

UN LLIBRE
Amb un punt

Hervé Tullet
Ed. Cruïlla

Segueix les
instruccions i
veuràs com amb
un punt groc,
Tullet aconsegueix captivar al
lector (gran o petit) i dirigir-ho cap
a una increïble experiència
interactiva, demostrant que no fan
falta grans mitjans per fer de la
lectura un joc i un plaer. Senzill,
captivador, intel·ligent, màgic,
sorprenent...

ENDEVINA COM T’ESTIMO
Sam McBratney i Anita Jeram
Ed. Kókinos
És l'hora de ficar-se al llit i
la llebre petita comença un
senzill i tendre diàleg amb la
llebre gran per descobrir quina
estima més a l'altra. La llebre
Petita estén els seus braços tot el que donen de si,
s'alça i s'estira tot el que pot, salta el més alt que
mai ha saltat, però sembla que la llebre gran té els
braços més grans, és més alta i pot saltar més
amunt...
Tot un clàssic que ha commogut a lectors de totes
les edats, per això, no podia faltar en aquesta llista
de llibres imprescindibles.

JUNTS PODEM
Nicholas Oldland
Ed. Símbol
Hi havia una vegada un
ós, un ant i un castor
que eren molt amics
encara que sovint discutien. El dia que varen
decidir anar a fer un tomb en canoa, es
discutien per tot. L'ant volia portar el rumb,
l'ós i el castor també. Tots volien remar per
babord i ningú per estribord . I tots ells tenien
una idea diferent sobre com havien de superar
els obstacles que es trobaven. Així que quan
els tres amics es van veure sorpresos pels ràpids
del riu i van estar a punt d'ofegar-se, es van
haver de posar d'acord per sortir -se'n.

Eulàlia Canal
Ànima Llibres
ELS FANTASMES NO
TRUQUEN A LA PORTA
Una història sobre l’amistat i el saber
compartir explicada d’una manera
deliciosa i senzilla que acompanyada
de les il·lustracions de Rocío
converteixen aquest àlbum en una
lectura divertidíssima.
Imprescindible!
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Ja tenen 6 anys i ja comencen a llegir, tenen davant un camí ple de descobriments
que acabaran fent tot sols.
Però llegir encara és un gran esforç, ajudem-los, llegim amb ells i no deixem de
contar-los històries, podem començar a llegir en veu alta un poquet cada un.

La teranyina de la carlota

E.B. White Ed. El Jardí
secret de Viena

Aquesta és la història d'una nena que rescata un porquet que es
diu Wilbur, que ha nascut molt escanyolit, i de la seva millor
amiga, una aranya grisa i peluda que es diu Carlota. I d'uns
grangers que tenen la intenció de preparar un esplèndid dinar que
no pinta gaire bé si ets un porquet molt tendre.
E.B. White (1899-1985) és un escriptor nord-americà que va viure
envoltat d’animals i autor de personatges famosos com el ratolí
Stuart Little i aquest porquet amb bons amics i molta sort.

Em dic aran i
m’encanta escriure

GASPARA

Jaume Cela, Anna Clariana.
Ànima Llibres

Montse Ginesta
Abadia de Montserrat

L’Anna, la meva mestra, ha
tingut una bona idea. Cada
setmana escriurem un text i per
Nadal en farem un llibre que
regalarem a la família. Ja friso
per veure a tothom a casa
assegut llegint les meves
històries.
I és que m’encanta escriure!

La reina d’Orient

El rei Gaspar s’ha romput el turmell i no
podrà repartir els regals la nit de Reis.
La reina Gaspara haurà d’ocupar el seu
lloc, però és una feinada!
Per això es busca un curiós ajudant...
Un àlbum amb una història plena de
màgia i tendresa i encisador dibuixos.

He arribat tard perquè…
Davide Cali – Benjamín Chaud Ed. Andana
Excuses, excuses! Quantes vegades hem donat excuses per arribar
tard a algun lloc? Primer de tot unes formigues gegants, desprès
uns ninges malvats o tal vegada un goril·la gegant... aquestes i altres
fantàstiques excuses trobarem en aquest divertit àlbum il·lustrat
dels creadors del llibre “No he fet els deures perquè...”
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9 anys,! uff, què grans!! Ja ens diuen els llibres que els agraden i els que no, ja no se
queden bocabadats davant qualsevol història. Saben el que volen i més val que ho
respectem. Ja saben llegir bé, però per això hem de deixar de llegir-los en veu alta?
I si feim un concurs de contar contes? Igual en saben més que nosaltres.

L’aventura de la vida

Eudald Carbonell , P. Bayés
Ed. Galera
L‘antropòleg Eudald Carbonell fa
un viatge meravellós a bord del
Beagle, el vaixell del científic
Charles Darwin. Tots dos viuran
aventures que ajudaran a explicar
perquè la humanitat ha arribat a
ser on és, i quins perills i fets
han marcat la nostra evolució: des
del descobriment del foc fins a
l'enginyeria genètica.

frida

LA TIETA
TERRIBLE
David Walliams
Ed. Montena
La Stella acaba
d'heretar la
casa on ha
crescut, però la seva tieta
terrible, l'Alberta, se la vol
quedar... Per sort, la Stella
té un amic especial que
l’ajudarà: en Sutge, el
fantasma de la mansió.

S. Peres, B. Lacombe
Ed.Edelvives

La vida de Frida Kahlo a
través d'una sèrie d'estampes
de diferents aspectes de la seva
biografia: la seva malaltia, la seva relació amb
Diego Rivera, la seva passió pels animals, la seva
inclinació a la terra i a Mèxic, i la seva visió del
dolor i la mort. Amb una mirada nova a l'obra d'una
de les artistes més importants de Llatinoamèrica.

UN MONSTRE EM
VE A VEURE
Patrick Ness
Sembra Llibres

ELS BESSONS TAPPER
Geoff Rodckey Ed. RBA
Aquests preadolescents no
podrien ser més diferents entre
ells... però comparteixen la ferma
determinació de sortir
victoriosos de la guerra de
bromes que s’han declarat. Les
batalles s’intensifiquen fins al
punt que els bessons hauran de
decidir si els seus esforços per
destruir l’altre mereixen la pena.

Set minuts després
de la mitjanit,
en Conor es
desperta i es
troba un monstre
a la finestra. Però no és el
monstre del malson que té quasi
totes les nits d’ençà que la seva
mare va començar l’inacabable i
pesat tractament. No, aquest
monstre és diferent, antic i
salvatge. I busca el més perillós
de tot: la veritat.
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Més de 12 anys? Adolescents? Un món misteriós on cada vegada l’entrada als
adults és més difícil. Llegir-los un conte? Igual ja no. Però, i si parlam de llibres?
Expliquem-los el llibre que llegim, demanem-los que ens en recomanin algun dels
seus. Aquesta vegada comptam amb la col·laboració d’una experta lectora, na Tanit
de 16 anys, que ens recomana aquestes lectures.

PERCY JACKSON y el ladrón del rayo
Rick Riordan Ed. Salamandra (cat/cast) – a partir de 12 anys
El primer llibre de la col·lecció de’n Percy, que fins descobrir que és
fill d’una dona i un deu greg, és un al·lot amb dislèxia, dificultats de
concentració i molta imaginació.
“Són llibres amb una trama no molt complexa, fàcils de llegir i que
enganxen. Creen una utopia, amb éssers fantàstics i esdeveniments
sobrenaturals, però com estan ambientats a ciutats actuals, fa que el
lector s’hi identifiqui més i s’incorpori de ple a la història. Així,
fins i tot els més escèptics s’endinsaran en el màgic món de la
mitologia grega.”

EL LIBRO DE LOS PORTALES
Laura Gallego Ed. Minotauro (cast) Ed. Grup62 (cat) – a partir de 14 anys
Els pintors de l'Acadèmia dels Portals són els encarregats de dibuixar
els extraordinaris portals de viatge, la xarxa de comunicació i
transport més important de Darusia.
“Tracta valors tals com la recerca de la veritat i la perseverança i
l'amistat. El protagonista ve d'una família humil i tot el que té ho ha
aconseguit amb molt esforç i constància. Està molt ben lligada la trama
i a tot moment manté la intriga, que no es descobreix fins al final.
Tota la història està perfectament escrita i entrellaçada, amb un ritme
adequat als esdeveniments. El desenllaç trenca aquest ritme i es
desenvolupa en molt poc temps. Encara així, val molt la pena i sobretot
et fa passar una molt bona estona.”

MÍRAME Y DISPARA
Alessandra Neymar Ed. Montena (cast) – a partir de 15 anys
“És una saga de cinc llibres i una seqüela que es publicarà aquest
desembre. Ambientada a Itàlia, té com a escenari les relacions entre
famílies de la màfia. És una saga entretinguda i molt fàcil i ràpida de
llegir, però també és cert que amb quatre o fins i tot tres llibres hauria
estat suficient. Es recrea una mica massa en un esdeveniment en
particular. És molt, molt, molt, molt adolescent, molt, però la veritat és
que es gaudeix llegint-la.
L'escriptora és una jove escriptora de València i les seves obres estan
escrites en castellà, per tant, podem accedir directament a la versió
original i evitar males traduccions que arruïnin una lectura agradable.”

www.llegimenfamilia.org
col·labora:

Voleu saber més del llibres que us recomanam? Fer-ne un tast d’un capítol o
conèixer millor els autors i la seva obra? A Internet teniu molta informació
per gaudir dels llibres abans i després d’haver-los llegit.
Aquí us suggerim alguns enllaços amb webs molt interessants sobre les
lectures.

LECTURES 3-6 ANYS
• Un llibre
• Endevina com t’estimo
• Els fantasmes no truquen a la porta
• Junts podem
LECTURES 6-9 ANYS
• Em dic Aran i m’encanta escriure (capítol)
• He arribat tard perquè... (Jaume Centelles)
• La teranyina de la Carlota (capítol)
• Gaspara, la reina d’Orient
LECTURES 9-12 ANYS
• L’aventura de la vida (capítol)
• La tieta terrible (capítol)
• Frida
• Els bessons Tapper (capítol)
• Un monstre em ve a veure (capítol)
LECTURES MÉS DE 12 ANYS
• El libro de los portales (autora) (capítol)
• Percy Jackson y el ladrón del rayo (capítol)
• Mírame y dispara #1 (capítol)
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