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Tots aquests llibres que us proposem més endavant es poden llegir de manera GRATUÏTA en els
vostres dispositius: tauletes, ordinadors, e-books, mòbils... I sense sortir de casa!
Ho podeu fer de dues maneres:
1. Us podeu instal·lar el programa gratuït: adobe digital editions i llegir-los en els vostres
dispositius (ALERTA, que s’han de retornar!)
2. O bé fer una lectura online (se us obrirà per defecte un programa on-line)
Només heu d’entrar al lloc web de préstec on-line de les biblioteques i fer servir el seu sistema de
préstec. Un cop allà, amb el vostre carnet d’usuari de biblioteca i contrasenya podreu entrar i
descarregar-vos en préstec els llibres que us recomanem.
Què passa si no tinc carnet? Us el podeu fer en línia des de casa i podreu gaudir dels avantatges de
ser usuaris de les biblioteques des de casa.

Link per entrar a E-Biblio: https://catalunya.ebiblio.es/opac/#indice
Tutorial de com fer-ho: http://catalunya.ebiblio.es/ayuda/E0360/ca/introduccio.htm
Link per fer-vos el carnet de la biblioteca (si no el teniu encara):
http://aladi.diba.cat/screens*cat/formulari3_cat.html

Si tinc dubtes, a qui m'adreço?
Per sol·licitar qualsevol informació i aclarir dubtes sobre el servei et pots dirigir a la teva biblioteca, o pots enviar la
teva consulta a aquesta adreça electrònica e-biblio.cultura@gencat.cat.

LECTURES D’ESTIU I FITXA DE LECTURA.
Les lectures i la fitxa de lectura que tot seguit us recomanem són només obligatòries en cas que
hagueu suspès l’assignatura.
La resta de lectures són voluntàries així com la fitxa de lectura. Com veureu, les lectures estan
gradades orientativament per dificultat, per tant podeu triar aquella que preferiu.
La Fitxa de lectura la trobareu al final d’aquest document.
Alumnat que ha cursat 1r ESO

Alumnat suspès
La porta dels tres panys, Sonia Fernández- Vidal
Editorial: Estrella Polar
ISBN: 9788491375050
Alumnat aprovat nivell mitjà
L’imprevist cas del noi a la peixera, Lisa Tomson
Editorial: Estrella Polar
ISBN: 9788416716371
Alumnat aprovat nivell alt
Camins d’aigua, Raimon Portell
Editorial Barcanova
ISBN: 9788448946081
Alumnat que ha cursat 2n ESO
Alumnat suspès
El castell de gel, SuperSherlock, Irene Adler
Editorial Estrella Polar
ISBN: 9788490575703
Alumnat aprovat nivell mitjà
Presoners del Mar, Arturo Padilla de Juan
Editorial Barcanova
ISBN: 9788448932138
Alumnat aprovat nivell alt
Allà on els arbres canten, Laura Gallego
Editorial Cruïlla
ISBN: 9788466131995

Alumnat que ha cursat 3r ESO
Alumnat suspès
Històries de fantasmes, Roald Dahl
Editorial: Fanbooks, Ed.62
ISBN: 9788417515416
Alumnat aprovat nivell mitjà
La cova dels dies, Marc Artigau i Queralt
Editorial: Fanbooks

ISBN: 9788416716807
Alumnat aprovat nivell alt
Els ulls grocs dels cocodrils, Katherine Pancol
Editorial: Ed 62, la butxaca2011
ISBN: 9788499302539

Aula d’acollida
Safari, Maite Carranza
Editorial Edebé
ISBN: 9788468342061
Astèrix a l’Índia, Albert Uderzo
Editorial: Editorial Bruño
ISBN: 9788469621493
Nivell alt
El petit príncep, Antoine de Saint Exupéry
Audio llibre
ISBN: 978-84-16129-69-0

FITXA DE LECTURA:
Aquestes són les preguntes del vostre treball de lectura. L’heu de presentar en fulls din-a4 i
enquadernat amb un portafolis el primer dia de classe de català del setembre.
1. Títol del llibre:
2. Autor:
3. Biografia de l’autor:
4. Quins llibres ha escrit aquest autor? Compara l’argument d’aquest llibre que has llegit amb
l’argument d’altres llibres que ha escrit. En què s’assemblen, en què difereixen?
5. Fes una descripció completa d’un dels personatges principals
6. Explica quin és l’escenari on passa principalment l’acció. Compara’l amb algun lloc de Santa
Coloma
7. Quins aspectes canviaries del llibre? (anomena un mínim de tres aspectes i digues el perquè)

