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La lectura en aquesta edat és un joc més. Un joc del què hem de formar part, 
contant-los històries, mostrant-los el que s’amaga dins un llibre... 
Aprofitem el temps de l’estiu per jugar a llegir amb ells.

El dia que les ceres de colors
van dir prou és una invitació a 
la creativitat, a mirar el món
d’una manera diferent, més
enllà de la gama de colors que 
ens brinda la natura.

D. Darwalt, O. Jeffers. Andana Editorial

EL DIA QUE LES CERES DE 

COLORS VAN DIR PROU

L’efímera

Stéphane Sénégas. 
Takatuka

Busquen per internet i, quan
saben que la seva nova amiga 
només viu un dia, decideixen fer
mans i mànigues perquè aquest
únic dia li sigui inoblidable, i la 
fan participar en tota mena de 
jocs i aventures...

Dos germans
descobreixen
un petit insecte
molt divertit:
una efímera.

LA NIT MÀGICA 
DE SANT JOAN

Roger Roig, Hugo Prades. 
Cossetània Edicions

En aquest conte el Patufet convida els
seus amics a viure la nit més màgica de 
l'any, la de Sant Joan. 

Aprofitant que ja han començat les 
vacances d'estiu, fan un recorregut
per tots els elements festius
relacionats amb la revetlla, com les 
fogueres, els petards, la coca o els
balls de festa major.

ES BUSCA !
LILI LA LLEBRE, LLADRE DE LLIBRES

La Lili és una llebre amb una gran afició
que si no vigila la perdrà... I és que se la 
busca sota sospita de rampinyar novel·les, 
desaparèixer amb diccionaris, pispar 
poesia i tocar el dos amb còmics i llibres
de cuina.

Emily Mackenzie. Combe Editorial

L’últim cop que se l’ha vista era a prop de 
casa de l’Artur. Ens ajudes a trobar-la? 
Una història meravellosament divertida 
sobre l’amor pels llibres.
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Bat pat El gigante huesudo

Bat Pat y los hermanos Silver se van de viage a Escocia, a visitar al 
tío Scott y a Stella, su ayudante. Allí se enteran de que en la isla 
han descubierto un esqueleto gigante y sin cabeza en unas 
excavaciones.  Una antigua leyenda cuenta que allí vivían unos 
gigantes que con fuertes soplidos expulsaban el viento helado del 
norte y a los habitantes. Pero... ¡el esqueleto ha desaparecido! 
¿Alguien se lo ha llevado? ¿O habrá ido en busca de su cabeza?

Roberto Pavanello - Ed. Montena (castellà)

Ja estan aprenent a llegir tot sols i tenen molt de temps lliure: facem 
que el llibre sigui un company per passar-ho bé.
Però no els abandonem, els segueix agradant que els contem contes.

El buit Anna Llenas. Ed. Barbara Fiore

La Júlia té un gran forat i no li agrada gens. Per això, tracta
d’omplir-lo i tapar-lo de moltes maneres diferents per tal que 
desaparegui. Ho aconseguirà?
La vida és plena de trobades. I també de pèrdues. De vegades
aquestes pèrdues són insignificants, com perdre un llapis o un 
paper. Però n’hi ha d altres que poden ser importants, com
perdre la salut o una persona estimada.

El buit és un llibre que ens parla de la resiliència, o la capacitat
de sobreposar-se a l adversitat i trobar-hi un sentit.

El meu germà el geni

El meu germà el geni. El món es divideix en dos tipus de 
persones: els genis i els altres. Això és el que diu la mare. Entre 
els genis es troba el meu germà . Entre els altres em trobo jo. 
Això la mare no ho diu així, però jo sé que ho pensa. Jo també 
ho penso, la veritat.

Em dic Lola , tinc deu anys i m' agrada el futbol.

Rodrigo Muñoz Avia . Tucà Verd - Edebe
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Per a aquest estiu, tres lectures i aventures “fresques” de Josep Lorman. 
Coneix en Gorka i les seves aventures. T’atreveixes amb totes tres?

En Gorka viu tot l'any en un petit vaixell de vela amb
els pares i la seva germana; fins i tot hi viu els pocs
mesos l'any que va a escola. La mar i els grans cetacis
(balenes, dofins...) són el seu món i la seva passió. En 
Gorka admira i idealitza la Susanna, una jove biòloga
que els ha acompanyat molt de temps i li ha ensenyat els
secrets de la vida marina. 

El vaixell passeja turistes i submarinistes per la 
Mediterrània. A l'illa de Cabrera ,el fill d'uns
pescadors el porta de nit al cementiri de soldats de 
guerres passades... 

En Gorka i la Marta, i els seus pares, l'Antton i la Neus
viuen, tot l'any en un veler. Els mesos de bon temps es 
guanyen la vida passejant turistes per la 
Mediterrània, portant-los a veure balenes i les costes 
més feréstegues. 

Aquest estiu, però, un mariner conegut seu els proposa
d'anar a prop d'una illa grega. Hi ha descobert una cova
amb una quantitat fabulosa de corall de gran qualitat. 
El viatge i l'estada a Grècia els oferiran moltes més
sorpreses i aventures, sovint emocionants i 
perilloses, que no s'esperaven.

Al mar ajudar algú que està en perill és un deure
sagrat. D’això es valen uns autèntics pirates del 
segle XXI per abordar el iot d’un milionari
britànic. 

Els assaltants no compten, però, amb la intervenció
audaç dels tripulants del veler Verdera, que són en 
aquelles aigües amb uns biòlegs que treballen per 
reintroduir les tortugues marines a les Illes 
Balears. 

Ja coneixem en Gorka i la seva família…


