
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CEIP Pare Jofré,  
El Puig 

2n cicle Primària 

Pares, mares, famílies... 
Aquestes són només unes orientacions de lectura.  

Aprofiteu aquests dies per acompanyar els vostres fills/es a la llibreria,  
fullejar els llibres, xerrar sobre les preferències de lectura,  

acordar quins encomanareu als Reis Mags...  
També podeu, junt als vostres fills/es, entretenir-vos examinant en internet 

algunes webs que us orientaran sobre possibles lectures.  
 

Ací us indiquem algunes:  
P sol-e.com El “Servicio de Orientación de Lectura” és un recomanador de 

llibres dirigit tant al públic infantil i juvenil, com als adults. 
P revistababar.com Revista de literatura infantil i juvenil: ressenyes de de 

llibres, notícies, articles, entrevistes, novetats editorials, enllaços... 
P revistaclij.com Revista especialitzada en literatura infantil y juvenil 
P fundaciongsr.es  Organització dedicada a la promoció del llibre, les 

biblioteques i la lectura. 
P Entreu també a les webs de les diferents editorials  on trobareu 

presentacions dels seus llibres,  orientacions respecte a l’edat, contingut, etc. 
 
 

Us des itgem molta  
  salut i sort pel 2018!  

 
 

 

Per Nadal  
un llibre és 

un bon 
regal! 

 

 

I recordeu que tornem 
a l’escola el dilluns 
8 de gener de 2018! 



 
 
 

Demaneu al llibreter que us oriente sobre les lectures. Indiqueu-li les vostres preferències i la vostra edat i ell us ajudarà. 
Mireu les portades i contraportades dels llibres perquè solen haver indicacions de l’edat adequada. Fullegeu-los, llegiu un 

fragment, examineu les il·lustracions... i bona tria!  Ací teniu alguns suggeriments. Creiem que us agradaran. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un llibre és un bon regal! Per Nadal un llibre és un bon regal!   
Per Nadal un llibre és un bon regal! Per Nadal un ll ibre és un bon regal !  

Valencià 
 

• El capità Calçotets. Editorial Cruïlla. 
 Autor: Dav Pilkey. 
 Divertidíssimes històries d’un heroi delirant. Alguns títols: 

- El capità calçotets i la terrible trama del professor Tirapets. 
- El capità calçotets contra la dona del monyo mutant. 
- El capità calçotets i l’atac dels vàters parlants 
I molts més. 
També en castellà: El capitán Calzoncillos. Ed. SM.  

 

• Tina Superbruixa. Editorial Brúixola. 
 Autor: Knister. 
 Tina, una bruixeta de la teua edat, viu interessants aventures. 
    Alguns títols: 

- Tina superbruixa, detectiu. 
- Tina superbruixa i els pirates. 
- Tina superbruixa revoluciona la classe 
- Tina superbruixa i la mòmia. 
I molts més. 
També en castellà: Kika Superbruja. Ed. Bruño. 
 

• Gerónimo Stilton. Ed. Empúries. 
 Qui no coneix aquest ratolí i el seu món d’aventures? 
 També en castellà, Ed. Planeta. 
 

• Molly Moon. Ed. Cruïlla. 
Autora:Georgia Byng 
Molly Moon és una experta hipnotitzadora i viatgera en el temps  
que et farà viure grans aventures. Alguns títols: 
- Molly Moon i l’increïble llibre d’hipnotisme. 
- Molly Moon atura el món. 
- Molly Moon i la màquina xuclacervells. 
- Molly Moon viatja a través del temps. 

 També en castellà, Ed. SM. 
 

• Versos diversos. Editorial Bromera. 
 Autora: Mª Dolors Pellicer. 
• Poemes sense diminutius.  Editorial Bromera. 
 Autora: Carles Cano. 
 Dos de poesia per gaudir i jugar amb les paraules. 
 

Castellà 
 

• Cuatro amigos y medio. Editorial Edebé. 
 Autor: Joachim Friedrich 
    Se trata de una colección en la que cuatro amigos y su perro viven casos 
llenos de divertidas peripecias y sorprendentes finales. 
 Algunos títulos:  

- El caso del grafiti en la fachada del colegio. 
- El caso del calcetín apestoso 
- El caso de la fiesta de fin de curso 
- El caso del director del colegio desenmascarado. 
- El caso de la profesora desaparecida. 
Y muchos más. También en valencià/català. Ed. Edebé. 
 

• Las escalofriantes aventuras de Bat Pat. Editorial Montena. 
 Autor: Roberto Pavanello 
 Si te gusta pasar miedo y disfrutar al mismo tiempo... Algunos títulos: 

- El fantasma del doctor Tufo 
- El monstruo de las cloacas 
- El pirata Dientedeoro 
- El vampiro bailarín. 

 

• Pablo Diablo. Ed. SM 
Autora: Francesca Simón. 
Pablo Diablo es un niño travieso a quien le encanta meterse en problemas.  
Se han publicado ya 15 títulos de este divertido personaje. 

 

• El mundo según Claudio. Ed. Edebé. 
 Autor: Roberto Santiago. 
 Claudio tiene una manera especial de ver el mundo. Es un niño sincero que 
se fija en las cosas que ocurren a su alrededor... Algunos títulos: 

- 18 inmigrantes y medio 
- Pat Garret y Billy el Niño nunca tuvieron novia 
- Poderes sobrenaturales 
- El último sordo 

 

• Clara Secret. El caso de la basura perfumada. Ed. MacMillan 
    Clara Secret. El caso de las chuches misteriosas. Ed. MacMillan  
 Autor: Javier Fonseca. 
 Clara, con sólo 8 años, es ya toda una detective... Disfruta de sus aventuras. 
 També en valencià/català. Ed. McMillan. 

 



 


