A partir de 12 anys
Un cadàver per sopar.
Olga Xirinacs, Ed. Estrella Polar
L’Iris és una estudiant de periodisme
que vol escriure una novel·la on hi
surti un assassí. Amb l’Israel, un
ecologista que coneix i amb el que es
fa molt amic, trobaran unes restes
macabres.

Biblioteca Poblenou-Manuel Arranz
Us recordem que ben a prop de l’escola
tenim la Biblioteca Poblenou-Manuel
Arranz, al c/ Joncar, 35.
La podreu trobar oberta tot l’estiu en el
següent horari:
•
•

Los buscadores de libros.
Jennifer Chambliss Bertman, Ed.
Destino

•

L’Emily forma part d’una comunitat
virtual on cal resoldre enigmes per
trobar llibres. Un dia, el fundador
d’aquesta comunitat resulta ferit i
deixa darrera seu un misteri que
l’Emily voldrà resoldre.

•
•

•

Dilluns: de 16:00 a 20:30
Dimarts: de 10:00 a 14:00 i de 16:00 a
20:30
Dimecres: de 10:00 a 14:00 i de 16:00 a
20:30
Dijous: de 10:00 a 14:00 i de 16:00 a
20:30
Divendres: de 16:00 a 20:30
Dissabte: de 10:00 a 14:00

Per saber-ne més...
En menys de 10 preguntes, l’Edubaròmetre de la Fundació
Jaume Bofill (adreçat a pares , mares i mestres) ens permet
reflexionar sobre el vincle lector que tenim amb el nostres
fills i ens ofereix consells per millorar-lo.
Participar-hi és ben senzill!

Lectures d’estiu!
2019

A partir de 6 anys
Shhh! Tenim un pla.
Chris Haughton, Ed. Milrazones
Des de l’Escola Pere IV i la Comissió de BibliotecaTemps de Trobades de l’AMPA creiem que l’estiu pot
ser el nostre gran aliat per continuar traslladant el
plaer per la lectura als nostres fills i filles. Per aquest
motiu, compartim amb vosaltres un munt de lectures
interessants que ens ha recomanat l’Encarna Isanda
Capell, del blog Quatre Petites Cantonades.

A partir de 3 anys
Davant de casa meva.
Marianne Dubuc, Ed. Joventut
Dalt d’un turó, darrere una tanca, sota
un gran roure hi ha un roser. Dalt del
roser un ocellet. Damunt de l’ocellet la
meva habitació. Dins la meva
habitació...

El libro del verano.
Rotraut Susanne Berner, Ed. Anaya
Un llibre sense text i amb
il·lustracions a doble pàgina plenes de
personatges, detalls, situacions i
escenaris corresponents a l’estiu.

Hi ha uns caçadors que no se’n
surten d’atrapar ocells i esquirols.
Ara bé, el més petit de tots que
és renyat tota l’estona pels més
grans ho aconseguirà d’una
manera ben diferent.

Dragonaire.
Josh Lacey, Ed. Ekaré
El tiet de l’Eduard, marxa de vacances
i no té a qui deixar el seu drac. Li
demanarà a l’Eduard que tingui cura
de la seva mascota mentre està fora.
L’Eduard no sap que cuidar un drac no
és senzill.

A partir de 10 anys
Els tres amics.
Helme Heine, Ed. Barcanova
Hi ha moltes granges al món, però no
n'hi ha cap com la del Bonestar. Allà
hi viuen en Cesc Gall, en Joan Ratolí i
en Silvestre Gras. tres grans amics
que van junts a tot arreu.

Jane, el zorro & yo.
Fanny Britt, Ed. Salamandra
L’Hélène és una nena de 12 anys que
les seves amigues l’han deixada de
costat. Es troba sola i l’únic consol el
troba llegint la novel·la Jane Eyre amb
la que se sent identificada.

A partir de 8 anys
La mestra és un capità.
Antonio Ferrara, Ed. Birabiro
Una mestra cal que afronti els virus
de la grip, la manca de paper de
vàter, la convivència i les taules de
multiplicar, però sempre amb
entusiasme, tendresa i un respecte
absolut per les criatures.

El refugi del Tarek.
Muriel Villanueva, Ed. Cruïlla
L’Ari s’amaga al camió de la seva
mare i emprèn un viatge fins l’altra
punta d’Europa. De tornada, l’Ari
descobreixen al Tarek, un nen sirià
que fuig de la guerra, que li farà veure
el drama dels refugiats.

