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Amb l’objectiu de millorar els resultats de PIRLS-PISA i de formar lectors competents, l’Editorial 
Casals presenta lectures amb materials exclusius i eines úniques.

Per mitjà d’una adequada selecció de textos continus i discontinus, s’analitzen els  quatre processos 
de comprensió lectora de PIRLS i es mostren els resultats obtinguts en cada un.
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Bambú Lector forma lectors competents

Primària

Viatgers intrèpids
Montse Ganges i Imapla

Guia de lectura adaptada
al model educatiu 
de les competències 
i les directrius de PIRLS.

Anna Canyelles

Obtenció d’informació explícita

Indicadors d’avaluació PIRLS

Deducció d’informació implícita

Comprensió i interpretació del text

Anàlisi i avaluació del text

Enlaces a actividades multimedia

Al pie de
la letra

Para
descubrir

Audio Zoom

Atlas +webs
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No esperis més  

i comença el teu 

pla de millora!

Disposes d’un ESPAI personal a bambulector.cat on podràs:

Crear grups d’alumnes 
per cursos i assignar-los 
diferents lectures.

Gestionar les activitats
que poden fer els teus alumnes 

a la web. L’alumne hi accedeix 
mitjançant un nom d’usuari  

i una contrasenya que li facilita 
el professor, i completa les 

activitats disponibles.

Obtenir els resultats dels tests 
dels teus alumnes desglossats 
de diferents maneres: processos
de comprensió lectora per 
alumne o gràfics de resultats 
per alumne i grup.

Registra-t’hi i posa’t en contacte amb el comercial de la 
teva zona per validar el teu compte de professor.

Com gestionar les teves lectures
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Guies de lectura i solucionaris: cada 
activitat de la guia respon a un procés de 
comprensió lectora de PIRLS.

2.  MILLORAR

Activitats multimèdia 
amb textos continus i 
discontinus (àudios, 
vídeos, mapes, 
fotografies, enllaços, 
etc.) que relacionen 
la lectura amb altres 
àrees de coneixement 
(Història, Ciències, 
Filosofia, etc.).

Exemple d’activitat 
multimèdia del llibre 
Els secrets del tauró

1.  DIAGNOSTICAR

Comprova el nivell de comprensió lectora dels teus alumnes mitjançant un diagnòstic inicial.
Cada activitat es relaciona amb un procés de comprensió lectora de PIRLS.

Com diagnosticar, millorar i avaluar els alumnes

Per accedir a les guies  
de lectura i a les activitats 

multimèdia no és  
necessari registrar-se.  

Els solucionaris només  
són visibles per als  
usuaris registrats.
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3.  AVALUAR

Test autoavaluable
de cada llibre per comprovar 

que els teus alumnes s’han llegit 
l’obra (per completar online).

Cada pregunta està associada
a un procés de comprensió 

lectora de PIRLS.

Proves formatives i finals 
autoavaluables per conèixer 

l’evolució dels alumnes,
amb gràfics de resultats
per alumne o per grup.

5

El test de velocitat lectora
Textos per comprovar i dur 
a terme un seguiment de la 

velocitat lectora de l’alumnat, des 
de Primària a Secundària. Amb 

temes, vocabulari i una puntuació 
adequada al nivell educatiu, es 

presenten quatre proves per curs. 
Per a cada prova hi ha tres textos 

diferents.

L’avaluació del curs 
 i l’informe dels pares

Indicadors d’avaluació sobre la 
lectura expressiva i comprensiva, 

l’hàbit i el plaer de llegir, l’ús de la 
biblioteca i la lectura a internet per a 

professors i pares.

�  /  Editorial Casals, S. A.   www.bambulector.com

Bambú  
Lector
4t EP

la lectura 

Fa lectures 
guiades.

Fa lectures 
personals i si
lencioses, sense 
gesticular.

Desenvolupa 
l’agudesa visual 
perceptiva per 
discriminar bé 
la forma de les 
paraules, per 
seguir les línies.

Fa una lectura 
correcta en veu 
alta: correspon
dència entre 
sons i grafies.

Posseeix autono
mia lectora.

Es forma una 
opinió pròpia 
sobre els contin
guts exposats en un text.
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ALUMne/A cUrS  

4t EP

GrUP

Informació per a la família:

Aquest curs hem programat les lectures següents amb la finalitat de formar lectors competents:

I aquests són els aspectes que hem tingut en compte:
1r

trimestre
2n

trimestre
3r

trimestre
avaluació 

global

Llegeix correctament amb bona pronúncia i respectant signes i pauses.

Llegeix amb la velocitat lectora adequada i sense sil·labejar.

Comprèn el sentit global dels textos i pot explicar què ha llegit.

Fa amb interès les activitats relacionades amb les lectures de l’aula.

Coneix i amplia el vocabulari a partir dels textos.

Utilitza amb desimboltura el diccionari i el consulta.

Llegeix amb freqüència per iniciativa pròpia com a font de plaer i 
d’aprenentatge.

Utilitza la biblioteca de l’aula i del centre, mostrant respecte per  
les normes de funcionament.

Accedeix amb desimboltura als materials de la biblioteca.

Utilitza de manera guiada Internet per obtenir informació i buscar textos.

Observacions/suggeriments per a la família

1r trIMeStre

2n trIMeStre

3r trIMeStre

SIGnAtUrA PAre / 
MAre / tUtor

SIGnAtUrA  
ProfeSSor/A

SIGnAtUrA PAre / 
MAre / tUtor

SIGnAtUrA  
ProfeSSor/A

SIGnAtUrA PAre / 
MAre / tUtor

SIGnAtUrA  
ProfeSSor/A

LoGo deL centre
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LECTURES 

RECOMANADES

1r I 2n CURS
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No som els 3 porquets!
Elisenda Roca
Il·lustracions: Cristina Losantos

Gènere: poesia.

Valors: autonomia, convivència, 
civisme, educació en salut.

Col·lecció: Primers Lectors

Pàgines: 48

ISBN: 978-84-8343-197-9

Cèlia, l’estrella marina
Carmen Gil
Il·lustracions: Carmen Queralt

Gènere: novel·la fantàstica.

Valors: superació, amistat.

Col·lecció: Pas de lletra

Pàgines: 24

ISBN: 978-84-8343-264-8

* Els cursos recomanats són orientatius. Cal tenir en compte el nivell de competència lectora del grup.

Hola! Gràcies! Adéu!
Elisenda Roca
Il·lustracions: Cristina Losantos

Gènere: poesia.

Valors: convivència, realització 
personal.

Col·lecció: Primers Lectors
Pàgines: 48

ISBN: 978-84-8343-266-2

Un bon costum
David Paloma
Il·lustracions: Mercè Canals

En Pau és un nen molt especial i 
està segur de saber què s’ha de fer 
per aturar la guerra. Ningú se’l pren 
seriosament fins que un dia decideix 
plantar-se enmig del camp de batalla 
amb un dit alçat, dos mocadors i un 
remei infal·lible per aconseguir la 
pau. Un conte entranyable que, amb 
humor, reivindica el diàleg i la paraula 
com a antídots contra la guerra.

Gènere: conte literari filosòfic.

Valors: decisió, educació per a la pau.

Col·lecció:
Pas de lletra

Pàgines: 24

ISBN: 978-84-8343-233-4

Això és meu!
Elisenda Roca
Il·lustracions: Cristina Losantos

Gènere: poesia.

Valors: decisió, educació per a la pau.

Col·lecció: Primers Lectors
Pàgines: 48

ISBN: 978-84-8343-286-0

Pim! Pam! Pum!
Elisenda Roca
Il·lustracions: Cristina Losantos

En Nil ha canviat d’escola i està 
content: farà amics nous i s’ho 
passarà molt bé. Però, ei!, alerta!, que 
al fons de la classe hi ha un parell 
de bestioles que es diuen Marta i 
Enric i que es comuniquen amb cops, 
coces, mossegades, esgarrapades 
i estirades de cabells. Això s’ha 
d’acabar! No es pot anar pel món 
agredint els companys! Aviat, entre 
tots, pares i nens, trobaran la solució.

Gènere: poesia.

Valors: superació, convivència,  
no a la violència.

Col·lecció:
Primers Lectors

Pàgines: 48

ISBN: 978-84-8343-367-6

Veritat o mentida?
Elisenda Roca
Il·lustracions: Cristina Losantos

La Bet és molt maca i divertida, 
però té un gran defecte: no 
para de dir mentides! Quan una 
veritat no li convé, l’amaga i en fa 
una bola. I així, de bola en bola, 
arribarà un dia en què la veritat 
li girarà l’esquena quan més la 
necessiti. Però mai no és tard 
per aprendre a dir la veritat!

Gènere: poesia.

Valors: superació, sinceritat.
Col·lecció: Primers Lectors

Pàgines: 48

ISBN: 978-84-8343-398-0

NOVETAT
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La tomba misteriosa
Jordi Sierra i Fabra
Il·lustracions: Josep Rodés
Enigmes: Àngels Navarro

Gènere: conte literari d’aventures.

Valors: decisió, cooperació, autonomia, 
valentia, igualtat entre sexes.

Col·lecció: Primers Lectors. Enigmes

Pàgines: 64

ISBN: 978-84-8343-195-5

On dormen els estels?
Elisenda Queralt
Il·lustracions: Noemí Villamuza

Gèneres: conte literari fantàstic i psicològic.
Valors: amistat, convivència, humanitat.
Col·lecció: Primers Lectors
Pàgines: 48
ISBN: 978-84-8343-029-3

L’anell de la Nur
Marta Jarque
Il·lustracions: Lluís Farré

Gènere: conte literari encadenat.
Valor: cooperació.
Col·lecció: Primers Lectors
Pàgines: 48
ISBN: 978-84-8343-028-6

Clida i Sirú
Joan de Déu Prats
Il·lustracions: Marta Brú

Gèneres: conte literari d’aventures, fantàstic, 
de misteri i sentimental.
Valors: educació mediambiental, 
responsabilitat.
Col·lecció: Primers Lectors
Pàgines: 64
ISBN: 978-84-934826-8-8

La casa d’en Ramon
Carolina Tarrés
Il·lustracions: Xavier Salomó

Gènere: conte literari fantàstic.
Valors: decisió, treball-esforç.
Col·lecció: Primers Lectors
Pàgines: 48
ISBN: 978-84-8343-039-2

El fantasma de casa els avis
Eulàlia Canal
Il·lustracions: Elena Frauca

Gèneres: conte literari de misteri i sentimental.
Valors: superació, conservació del patrimoni 
cultural, família.
Col·lecció: Primers Lectors
Pàgines: 48
ISBN: 978-84-8343-100-9

Pors, manies i vergonyes
Lluís Farré
Il·lustracions: Mercè Canals

Gènere: conte literari filosòfic.
Valors: superació, família, humanitat 
Col·lecció: Primers Lectors
Pàgines: 48
ISBN: 978-84-8343-155-9

Les il·lusions del mag
Ricardo Alcántara
Il·lustracions: Gusti

Gènere: conte literari d’aventures.
Valors: superació, responsabilitat, honradesa, 
llibertat.
Col·lecció: Primers Lectors. Enigmes
Pàgines: 48
ISBN: 978-84-8343-124-5

El tresor d’en Barbablava
Àngels Navarro
Il·lustracions: Mariona Cabassa

Gènere: conte literari d’aventures.
Valors: superació, decisió, valentia, honradesa.
Col·lecció: Primers Lectors. Enigmes
Pàgines: 48
ISBN: 978-84-8343-119-1
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No em dic Caputxeta!
Teresa Blanch
Il·lustracions: Mercè Canals

Com cada any, amb el canvi de 
temps, els pares emproven la roba 
de la temporada passada als seus 
fills per veure què els va a la mida 
i què poden aprofitar dels germans 
grans. L’Andreu hereta un abric 
vermell amb caputxa de la seva 
germana que no li agrada gens.
Però potser és un abric màgic...

Gènere: conte literari d’humor.

Valor: família.

Col·lecció:
Primers Lectors

Pàgines: 48

ISBN: 978-84-934826-7-1

Sorra a les sabates
Pep Molist
Il·lustracions: Maria Espluga

Gènere: conte literari fantàstic.

Valors: realització personal, superació.

Col·lecció: Pas de lletra

Pàgines: 24

ISBN: 978-84-8343-235-8

Autor guanyador del Premi Cervantes Chico 2012
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El pastor mentider
Félix María Samaniego
Il·lustracions: Francesc Infante

Gènere: conte tradicional.
Valor: sinceritat.
Col·lecció: El cavall volador clàssic
Pàgines: 24
ISBN: 978-84-7864-873-3

La reina Rodamón a la Xina
Montse Ganges
Il·lustracions: Pep Montserrat

Gènere: relat de viatges.
Valor: diversitat cultural.
Col·lecció: El cavall viatger
Pàgines: 24
ISBN: 978-84-9825-244-6

El petit dofí
Valérie Guidoux

Gènere: no ficció.
Valor: educació mediambiental.
Col·lecció: I tu, qui ets? Animals
Pàgines: 24
ISBN: 978-84-9825-324-5

La granota
Ariane Chottin

Gènere: no ficció.
Valor: educació mediambiental.
Col·lecció: I tu, qui ets? Animals
Pàgines: 24
ISBN: 978-84-9825-129-6

En Jan Pol fa de detectiu
Marta Jarque
Il·lustracions: Daniel Jiménez

Gèneres: conte literari d’aventures, 
detectivesc i de misteri.
Valors: decisió, autonomia, superació de la por.
Col·lecció: Primers Lectors
Pàgines: 48
ISBN: 978-84-8343-007-1

En Jan Pol té un cas
Marta Jarque
Il·lustracions: Daniel Jiménez

Gèneres: conte literari d’aventures, 
detectivesc i de misteri.
Valors: decisió, autonomia, superació de la por.
Col·lecció: Primers Lectors
Pàgines: 48
ISBN: 978-84-8343-061-3

En Galceran i les marietes
Caterina Valriu
Il·lustracions: Carme Peris

Gèneres: conte literari fantàstic i d’humor.
Valors: amistat, companyonia, solidaritat.
Col·lecció: Primers Lectors
Pàgines: 64
ISBN: 978-84-8343-015-6

Petit Papu
Montse Ganges
Il·lustracions: Imapla

Gèneres: conte literari d’aventures, fantàstic  
i de misteri.
Valors: responsabilitat, convivència, respecte.
Col·lecció: Primers Lectors
Pàgines: 64
ISBN: 978-84-8343-036-1

La tortuga que volia creuar
el desert
Bernat Romaní
Il·lustracions: Nilobon Kijkrailas

Gèneres: conte literari sentimental i encadenat.
Valors: educació mediambiental, família, 
solidaritat, valentia.
Col·lecció: Primers Lectors
Pàgines: 48
ISBN: 978-84-8343-131-3

El rei d’en Set
Pere Pons
Il·lustracions: Riki Blanco

Gèneres: conte literari d’aventures i fantàstic.
Valors: responsabilitat, convivència, tolerància.
Col·lecció: Primers Lectors
Pàgines: 64
ISBN: 978-84-8343-020-0

NO FICCIÓ
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NOVETAT

NOVETAT

NOVETAT

NOVETAT

Arriba el Sr. Flat!
Jaume Copons
Il·lustracions: Liliana Fortuny

Gènere: novel·la d’aventures i d’humor.

Valors: amistat, cooperació, conservació  
del patrimoni cultural.

Col·lecció: L’Agus i els monstres

Pàgines: 136

ISBN: 978-84-9825-910-0

Col·lecció:  
L’Agus i els monstres

Pàgines: 152

ISBN: 978-84-9101-039-5

La guerra del bosc
Jaume Copons
Il·lustracions: Liliana Fortuny

L’Agus i els seus amics no poden ni anar 
tranquils d’excursió! En aquesta aventura, 
el pèrfid Dr. Brot i el seu ajudant Nap volen 
fer esclatar una guerra entre les fades i 
els follets de Verdúria per culpa d’una 
moneda d’or de l’any de la picor! En Hole 
podrà demostrar que, a més de ser un 
as fent forats, també és un gran heroi!

Gènere: novel·la d’aventures i d’humor.

Valors: amistat, cooperació, conservació 
del patrimoni cultural.

Pàgines: 172

ISBN: 978-84-9101-058-6

La llegenda del mar
Jaume Copons
Il·lustracions: Liliana Fortuny

Ara resulta que a l’Emma, a la Lídia i a 
mi ens ha tocat un viatge meravellós 
a una illa deserta! Quina casualitat, 
oi? Doncs jo sospito que aquesta illa 
no és tan deserta com ens la pinten... 
Ai, no sé què faríem sense amics tan 
enginyosos com el nostre estimat Emmo!

Gènere: novel·la d’aventures i d’humor.

Valors: amistat, cooperació, conservació 
del patrimoni cultural.

Col·lecció: L’Agus i els monstres

Col·lecció:  
L’Agus i els monstres

Pàgines: 80

ISBN: 978-84-9101-057-9

Sant Jordi de les Galàxies
Jaume Copons
Il·lustracions: Liliana Fortuny

Déu n’hi do, com va anar l’últim Sant Jordi! 
La mare de l’Agus va obrir un llibre que 
no havia d’obrir i va alliberar-ne una mena 
de drac de les galàxies que amenaçava 
de destruir la Terra. I a sobre, el Dr. Brot 
i el seu ajudant Nap volien adoptar-lo 
com a mascota! Sort que ens va arribar 
de l’espai l’ajuda de la tinent Quatre i 
en Dan Iks. Regala aquest llibre per Sant 
Jordi i... que la força t’acompanyi!

Gènere: novel·la d’aventures i d’humor.

Valors: amistat, cooperació, conservació 
del patrimoni cultural.

Col·lecció:  
Joves Lectors

Pàgines: 248

ISBN: 978-84-8343-409-3

L’últim gat birmà
Rosa Moya
Il·lustracions: Luciano Lozano

Des que sent uns miols misteriosos, en 
Charlie Parker no aconsegueix aclucar 
l’ull ni es concentra a l’escola. Fins que 
una nit, la llum violàcia d’uns ulls felins li 
arriba des d’una de les finestres del luxós 
pis de la seva veïna, la respectable senyora 
Margaret. Pot ser que aquesta dona hagi 
segrestat un gat? Mentrestant, al monestir 
birmà de Mandalay, el monjo budista Hui 
Gen es pregunta on pot haver anat el petit 
Hsaya, l’exemplar més jove d’una raça 
sagrada de gats amb uns poders increïbles.

Gènere: novel·la d’aventures i de misteri.

Valors: humanitat, justícia.

Salvem el Nautilus!
Jaume Copons
Il·lustracions: Liliana Fortuny

Gènere: novel·la d’aventures i d’humor.

Valors: amistat, cooperació, conservació  
del patrimoni cultural.

Col·lecció: L’Agus i els monstres
Pàgines: 152

ISBN: 978-84-9825-915-5

La cançó del parc
Jaume Copons
Il·lustracions: Liliana Fortuny

Gènere: novel·la d’aventures i d’humor.

Valors: amistat, cooperació, conservació  
del patrimoni cultural.

Col·lecció: L’Agus i els monstres

Pàgines: 152

ISBN: 978-84-9825-991-9

L’Agus i els monstres  
al programa  
InfoK (TV3).

*  Els cursos recomanats són orientatius. Cal tenir en compte 
el nivell de competència lectora del grup.
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Els viatges de Perseu
Albert Jané
Il·lustracions: Montserrat Batet

Gèneres: llegenda, relat mitològic.
Valors: conservació del patrimoni 
cultural, valentia.
Col·lecció: El cavall mitològic 
Pàgines: 24
ISBN: 978-84-9825-237-8

La bruixa Conxorxa
Marta Romera
Il·lustracions: Albert Asensio

Gènere: conte literari fantàstic.
Valors: educació mediambiental, 
convivència, solidaritat, valentia.
Col·lecció: Primers Lectors
Pàgines: 64
ISBN: 978-84-8343-060-6

La Laia i el vent
Nathalie Pons Roussel
Il·lustracions: Pere Ginard

Gèneres: conte literari d’aventures, 
fantàstic i psicològic.

Valors: superació, educació 
mediambiental, autonomia, 
interculturalitat.

Col·lecció: Joves Lectors

Pàgines: 64

ISBN: 978-84-8343-030-9

Els desastrosos encanteris 
de la bruixa Serafina
Núria Pradas
Il·lustracions: Jaume Gubianas

Gènere: relat breu fantàstic.

Valors: igualtat entre sexes.

Col·lecció: Joves Lectors

Pàgines: 80

ISBN: 978-84-8343-290-7

Formidable!
Miquel Ribas
Il·lustracions: Marc Torrent

Gèneres: conte literari fantàstic i d’humor, 
relat d’aventures.
Valors: realització personal, confiança.
Col·lecció: Joves Lectors
Pàgines: 80
ISBN: 978-84-8343-019-4

El meu supercamió
Elena O’Callaghan
Il·lustracions: Mª Jesús Santos

Gèneres: conte literari psicològic i realista.
Valors: superació, família, convivència, 
humanitat.
Col·lecció: Joves Lectors
Pàgines: 64
ISBN: 978-84-8343-000-2

El pop inquiet
Miquel Ribas
Il·lustracions: Jordi Sales

Gènere: novel·la d’aventures.
Valors: superació, decisió, cooperació, 
autonomia.
Col·lecció: Joves Lectors
Pàgines: 70
ISBN: 978-84-8343-055-2

El somni de l’Andrea i altres 
contes
Marcy Rudo
Il·lustracions: Carme Solé

Gèneres: conte literari d’humor i realista.
Valors: respecte, solidaritat, igualtat entre sexes.
Col·lecció: Joves Lectors
Pàgines: 64
ISBN: 978-84-934826-9-5

Contes verticals
Alegria Julià
Il·lustracions: Picanyol

Gènere: conte literari d’humor.
Valors: conservació del patrimoni cultural, 
solidaritat.
Col·lecció: Joves Lectors
Pàgines: 96
ISBN: 978-84-8343-043-9

Fora malsons!
Elisenda Roca
Il·lustracions: Cristina Losantos

Gènere: poesia.

Valors: convivència, realització personal, 
superació de la por.

Col·lecció: Primers Lectors

Pàgines: 48

ISBN: 978-84-8343-166-5

La boira pudent
Joles Sennell
Il·lustracions: Marc Torrent
Enigmes: Àngels Navarro

Gènere: conte literari d’aventures.

Valors: superació, decisió, valentia, 
honradesa.

Col·lecció: Primers Lectors. Enigmes

Pàgines: 64

ISBN: 978-84-8343-130-6

Pep Albanell, Premi Trajectòria 2013
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El segrest del Capità Pebrot
José Manuel Blanco
Il·lustracions: Luciano Lozano

Gèneres: novel·la de misteri i d’humor.
Valors: responsabilitat, lideratge.
Col·lecció: Joves Lectors
Pàgines: 80
ISBN: 978-84-8343-054-5

La Bruna i el bloc B
Maria Enrich
Il·lustracions: Mercè Canals

Gèneres: conte literari d’aventures,  
fantàstic i d’humor.
Valors: família, convivència.
Col·lecció: Joves Lectors
Pàgines: 64
ISBN: 978-84-8343-040-8

La duana
Josep Muñoz Redón
Il·lustracions: Lluís Farré

Gèneres: conte literari filosòfic  
i simbòlic.
Valors: conservació del patrimoni  
cultural, tolerància.
Col·lecció: Joves Lectors
Pàgines: 64
ISBN: 978-84-8343-011-8

Atenció! En Vranek sembla
del tot inofensiu!
Christine Nöstlinger
Il·lustracions: Monse Fransoy

Gèneres: novel·la d’aventures i d’humor.
Valors: amistat, decisió, interculturalitat.
Col·lecció: Joves Lectors
Pàgines: 224
ISBN: 978-84-8343-086-6

Sir Gadabout
Martyn Beardsley
Il·lustracions: Tony Ross

Gèneres: novel·la de cavalleries,  
relat d’humor.
Valors: cooperació, lleialtat.
Col·lecció: Joves Lectors
Pàgines: 96
ISBN: 978-84-8343-092-7

Sir Gadabout,
del foc a les brases
Martyn Beardsley
Il·lustracions: Tony Ross

Gèneres: novel·la de cavalleries, relat d’humor.
Valors: cooperació, lleialtat.
Col·lecció: Joves Lectors
Pàgines: 104
ISBN: 978-84-8343-093-4

Els secrets del drac
Patrick Absalon

Gènere: no ficció.
Valors: conservació del patrimoni  
cultural, interculturalitat.
Col·lecció: Els secrets de... 
Pàgines: 48
ISBN: 978-84-9825-040-4

Els secrets del tauró
Catherine Vadon

Gènere: no ficció.
Valors: educació mediambiental.
Col·lecció: Els secrets de... 
Pàgines: 48
ISBN: 978-84-9825-224-8

NO FICCIÓ

El misteri de la tifa  
de gos abandonada
Anna Cabeza
Il·lustracions: Toni Batllori

Gèneres: novel·la  
detectivesca, d’humor.

Valors: educació mediambiental, 
convivència, civisme, aventura.

Col·lecció: Joves Lectors

Pàgines: 88

ISBN: 978-84-8343-202-0

També van ser joves
Jordi Sierra i Fabra
Il·lustracions: Fernando Vicente

Gèneres: no ficció.

Valors: superació, confiança.

Col·lecció: Joves Lectors

Pàgines: 200

ISBN: 978-84-8343-268-6

Nens  
de l’Escola 

Milagros 
Consarnau 

(L’Hospitalet 
de Llobregat) 

recomanen  
al llibre al  
programa 

Página 2  
(TVE2).

Autor guanyador del Premi Cervantes Chico 2012

Premi Atrapallibres 2014
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Cita a Rússia
Lauren St John
Il·lustracions: David Dean

Qui ho havia de dir, que l’Skye es convertiria 
en una estrella de cine. La Laura i el seu 
amic Tariq acompanyen el husky de tres 
potes al rodatge d’una superproducció 
de Hollywood que transcorre entre les 
sales i els passadissos del gran museu 
de l’Ermitage, a Sant Petersburg. Però 
sembla que algú s’ha proposat de 
boicotejar el rodatge provocant una sèrie 
d’accidents que poden resultar mortals!

Gènere: novel·la d’aventures i detectivesca.

Valors: conservació del patrimoni cultural, 
justícia.

Col·lecció:
Joves Lectors

Pàgines: 248

ISBN: 978-84-8343-369-0

Segrest al Carib
Lauren St John
Il·lustracions: David Dean

Gèneres: novel·la d’aventures,  
i de misteri.

Valors: amistat, educació mediambiental, 
justícia, valentia, aventura.

Col·lecció: Joves Lectors

Pàgines: 296

ISBN: 978-84-8343-170-2

LECTURES 

RECOMANADES

5è I 6è CURS

12

Operació Miquel Àngel
Marta Romera

Gènere: novel·la de misteri.

Valors: conservació del patrimoni  
cultural i artístic.

Col·lecció: Grans Lectors

Pàgines: 112

ISBN: 978-84-8343-272-3

La petita coral
de la senyoreta Collignon
Lluís Prats

La senyoreta Collignon ensenya 
francès i música en una escola de la 
zona alta de Barcelona. Sobtadament, 
l’administració l’obliga a abandonar 
l’escola i la traslladen a un centre del 
Raval, amb alumnes de nacionalitats i 
cultures molt diferents. La seva vida en 
aquest barri popular farà un gir i se li 
presentarà un nou repte, la senyoreta 
Collignon implicarà els seus alumnes 
en un projecte molt ambiciós: la Coral 
de l’Arc de Sant Martí.

Gènere: novel·la realista.

Valors: companyonia, cooperació, 
integració.

Col·lecció: 
Grans Lectors

Pàgines: 136

ISBN: 978-84-8343-203-7

El noi que nedava  
amb les piranyes
David Almond 
Il·lustracions: Oliver Jeffers

Arran del tancament de la 
Drassana Simpson, l’oncle Ernie 
es queda sense feina, però aviat 
se li acut una idea per continuar 
guanyant-se les garrofes: 
convertirà casa seva en una fàbrica 
d’enllaunar peix. I així es posa a 
soldar, doblegar, omplir i precintar 
llaunes. A l’Stan, el nebot de 
l’Ernie, no li agrada gens aquesta 
nova vida de sorolls i d’estrés i 
decideix fugir amb una compañía 
de fira ambulant que s’ha instal·lat 
al poble. El viatge li canviarà la 
vida, i a més a més coneixerà el 
gran Panxo Pirelli: l’home que neda 
amb les piranyes!

Gènere: novel·la d’aventures  
i d’humor.

Valors: superació.

Col·lecció: Joves Lectors

Pàgines: 232

ISBN: 978-84-8343-400-0

NOVETAT

La cala del Mort
Lauren St John
Il·lustracions: David Dean

Amb una maleta plena de llibres, 
la Laura se’n va a viure amb el seu 
oncle a Cornualla, convençuda 
que per fi l’espera una vida plena 
d’aventures. Però allà on mira hi veu 
misteris, i aquests són reals, i molt 
més perillosos del que ella es podia 
imaginar... Per què l’oncle Calvin 
oculta el seu passat? Quin secret 
amaga la cala del Mort?

Gèneres: novel·la d’aventures i de 
misteri.

Valors: amistat, justícia, valentia, 
interculturalitat, aventura.

Col·lecció:
Joves Lectors

Pàgines: 280

ISBN: 978-84-8343-168-9

Kentucky Thriller
Lauren St John
Il·lustracions: David Dean

Gèneres: novel·la d’aventures  
i detectivesca.

Valors: amistat, decisió, justícia,  
valentia, aventura.

Col·lecció: Joves Lectors

Pàgines: 248

ISBN: 978-84-8343-270-9

Premi Blue Peter de la BBC 2011

*  Els cursos recomanats són orientatius. Cal tenir en 
compte el nivell de competència lectora del grup.
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Viatgers intrèpids
Montse Ganges
Imma Pla

Marco Polo, Ernest Shackleton, 
Amelia Earhart, Thor Heyerdahl i 
Neil Armstrong. Cinc noms que 
han passat a la Història per la seva 
tenacitat i coratge. Tots ells van 
perseguir un somni, una idea per a 
la majoria inabastable o simplement 
impossible. Un recorregut 
excepcional per la vida i les proeses 
de cinc viatgers i herois incansables.

Gènere: no ficció.

Valors: superació, decisió, conservació 
del patrimoni cultural, valentia.

Col·lecció: 
Grans Lectors

Pàgines: 136

ISBN: 978-84-8343-248-8

Conill de Pasqua
i el seu exèrcit al centre 
de la Terra
William Joyce
Il·lustracions: William Joyce

Ombra, el Rei dels Malsons, va ser 
derrotat en el primer episodi de les 
aventures dels Guardians. Sembla 
que ara el malvat enemic dels nens 
planeja una venjança terrible, i els 
Guardians sospiten que s’ha amagat 
sota terra. Però, si és així, com el 
trobaran? Aquí entra en escena Conill 
de Pasqua, Bunny per als amics, líder 
d’una germandat de conills guerrers 
de mida i intel·lecte imponents.

Sandy i la Guerra  
dels Somnis
William Joyce
Il·lustracions: William Joyce

Katherine ha desaparegut! Una 
força misteriosa, la Mare Natura, 
se’ls va emportar a ella i a Ombra 
en un remolí de llamps i calamarsa. 
L’astúcia i la maldat d’Ombra 
no coneixen límits, i ara sembla 
que el terrible adversari té una 
aliada en la lluita per convertir 
les vides de Santoff Claussen en 
malsons terrorífics. Per sort, de 
l’Illa de la Sorra Dormilega arriba 
Sanderson Mansnoozie, Sandy per 
als amics. Petit i silenciós, Sandy 
té l’experiència i la fortalesa que 
els Guardians necessiten. Caldrà 
veure si, amb la calma prodigiosa i 
l’habilitat per realitzar desitjos que 
el caracteritzen, és capaç d’aturar 
Ombra i la Mare Natura abans que 
Katherine quedi atrapada per sempre 
en el món dels malsons.

Gèneres: novel·la d’aventures  
i fantàstica.

Valors: amistat, decisió, justícia, 
valentia, aventura.

Col·lecció: 
Els Guardians de la Infància

Pàgines: 272

ISBN: 978-84-8343-241-9

Gèneres: novel·la d’aventures  
i fantàstica.

Valors: amistat, decisió, 
justícia, valentia, aventura.

Col·lecció: 
Els Guardians de la Infància

Pàgines: 240

ISBN: 978-84-8343-307-2

L’amic secret
d’en Barney
Clive King

Ningú no creu en Barney quan 
assegura que ha conegut un noi de 
les cavernes en un abocador. Ni tan 
sols la seva germana Lou se’l pren 
seriosament. Però en Barney sap que el 
seu nou amic és ben real malgrat que 
prové d’una altra època, d’una època 
remota en la qual el simple fet de 
subsistir ja suposava una gran gesta. 
Acompanya en Barney i el seu amic 
troglodita en una sèrie d’aventures 
divertides i emocionants.

Gènere: novel·la d’aventures.

Valors: amistat, conservació del 
patrimoni cultural, civisme.

Col·lecció: 
EXIT Rècord

Pàgines: 160

ISBN: 978-84-8343-207-5

La Fada Reina de les 
Dents
William Joyce
Il·lustracions: William Joyce

A la lliga dels Guardians ha arribat 
un nou fitxatge: la Fada de les Dents, 
una guerrera ferotge i encantadora 
que no perdona les injustícies. Ella i 
el seu exèrcit d’ajudants es dediquen 
a recollir les dents caigudes dels 
nens a canvi d’una moneda. 
Aquestes dents són molt valuoses 
perquè contenen tots els records 
perduts de la infantesa. Us imagineu 
quin perill, si caiguessin a les mans 
d’Ombra?

Gèneres: novel·la fantàstica i 
d’aventures.

Valors: amistat, decisió, justícia, 
aventura, valentia.

Col·lecció: 
Els Guardians de la Infància

Pàgines: 228

ISBN: 978-84-8343-258-7

Nicolau Sant Nord
i la batalla contra el Rei 
dels Malsons
William Joyce - Laura Geringer
Il·lustracions: William Joyce

Nicolau Sant Nord, bandarra i 
temerari espadatxí, és famós per la 
seva destresa en l’ús de tota mena 
d’armes. Quan Ombra, un personatge 
fosc i sinistre que es dedica a 
turmentar els somnis dels nens, 
apareix en escena, Nord descobreix 
una altra manera de posar en pràctica 
les seves reconegudes habilitats 
marcials. En aquesta aventura 
coneixeràs el llegendari Sant Nicolau. 
N’has sentit parlar molt, però en 
realitat encara no saps qui és...

Gèneres: novel·la d’aventures
i fantàstica.

Valors: amistat, decisió, justícia, 
valentia, aventura.

Col·lecció: 
Els Guardians de la Infància

Pàgines: 240

ISBN: 978-84-8343-240-2

Premi Blue Peter de la BBC 2011
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La gran aventura
Jordi Sierra i Fabra
Il·lustracions: Josep Rodés

Gèneres: novel·la d’aventures, fantàstica
i sentimental.
Valors: superació, cooperació, conservació  
del patrimoni cultural.
Col·lecció: Joves Lectors
Pàgines: 128
ISBN: 978-84-8343-021-7

Les set cases del Buti
Josep Gòrriz
Il·lustracions: Marta Balaguer

Gèneres: novel·la d’aventures, de misteri
i sentimental.
Valors: amistat, cooperació, educació en salut.
Col·lecció: Joves Lectors
Pàgines: 96
ISBN: 978-84-8343-010-1

El gegant sota la neu
John Gordon
Il·lustracions: Martín Tognola

Gèneres: novel·la d’aventures, fantàstica i de 
misteri.
Valors: amistat, superació, responsabilitat, 
valentia, lideratge, valor.
Col·lecció: Exit Rècord
Pàgines: 232
ISBN: 978-84-8343-145-0

Raidho.
Un viatge amb els víkings
Núria Pradas

Gèneres: novel·la d’aventures, històrica  
i de viatges.
Valors: amistat, decisió, tolerància, valentia.
Col·lecció: Grans Lectors. Grans Viatges
Pàgines: 120
ISBN: 978-84-8343-139-9

Koknom. Una aventura
en terres maies
Núria Pradas

Gèneres: novel·la d’aventures, històrica  
i de viatges.
Valors: diversitat cultural, conservació del 
patrimoni cultural, desenvolupament  
del sentit crític.
Col·lecció: Grans Lectors. Grans Viatges
Pàgines: 120
ISBN: 978-84-8343-204-4

Heka.
Un viatge màgic a Egipte
Núria Pradas

En Víctor té 12 anys i una vida d’allò 
més normal fins que, un dia, tota 
la seva realitat es veurà trasbalsada 
amb la troballa d’un escarabat verd 
que el transporta a l’Antic Egipte. 
Allà coneixerà un nen temerari i 
arrauxat cridat a ser el nou faraó 
de les Dues Terres, Tutmosis, 
que l’arrossegarà a un seguit de 
perilloses aventures.

Gèneres: novel·la d’aventures, 
històrica i de viatges.

Valors: amistat, realització personal, 
valentia.

Col·lecció: 
Grans Lectors. Grans Viatges

Pàgines: 120

ISBN: 978-84-8343-099-6

El peatge màgic
Norton Juster
Il·lustracions: Jules Feiffer

En Milo és un noi que s’avorreix amb 
tot i no troba ni la solta ni la volta de 
les coses, fins que un dia es troba a 
la seva habitació un paquet enorme 
que conté una joguina d’allò més 
estranya: una cabina de peatge per 
muntar. El nostre amic no sospita 
que, un cop hagi travessat la barrera 
del peatge, s’endinsarà en un món 
fantàstic on l’esperen les aventures 
més meravelloses que mai s’hagués 
imaginat.

Gèneres: novel·la d’aventures
i fantàstica.

Valors: amistat, realització personal, 
treball-esforç.

Col·lecció: 
EXIT Rècord

Pàgines: 272

ISBN: 978-84-8343-209-9

La crida del llibre
de bambú
Joaquim Pastor

Lu Xun té onze anys, no va a l’escola 
i viu amb el seu avi, que li ensenya 
l’art de la cal·ligrafia. Després que el 
seu avi sigui capturat per a treballar 
a la Gran Muralla Xinesa, Lu Xun 
haurà de vèncer multitud de perills 
per tornar-lo a veure. El destí, però, 
li té preparat un pla més ambiciós.

Gèneres: novel·la de misteri, 
d’aventures i històrica.

Valors: cooperació, solidaritat, 
realització personal, superació.

Col·lecció: 
Grans Lectors

Pàgines: 104

ISBN: 978-84-8343-247-1
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GRANS VIATGES

RAIDHO
Un viatge  
amb els  
víkings
Núria Pradas

Els víkings creien en dues famílies 
de déus: els déus del cel, Aesir, 
i els de la terra, Vanir, que vivien 
junts i en pau a l’Asgard, l’olimp 
nòrdic, després d’haver estat en 
guerra al principi dels temps. 

ODIN o Harr, era un déu Aesir: 
el déu de la guerra, la saviesa, 
la poesia i, alhora, el déu suprem 
del panteó. Hi veia d’un sol ull 
i cavalcava un cavall gris de vuit 
potes. Tenia dos corbs que li 
explicaven el que passava al món.

El seu fill THOR, el que du un 
martell a la mà, regnava sobre 
l’agricultura i les tempestes. 
Era el deu del tro i dominava 
el vent, la pluja i el bon temps. 
Era el més popular.

Els Vanir eren Njord i els seus fills: 
FREYR, que governava la terra dels 
elfs; i FREYRA, la  deessa de l’amor 
i de la bellesa.

Les expedicions víkings comencen cap a finals del segle viii. El que per a l’Europa continental es considera «la segona era 
d’invasions», per als nòrdics representa el període en el qual el seu món accedeix a la història i exerceix una hegemonia militar  
i comercial al mar del Nord i sobre els pobles eslaus orientals.

Eric, fill de Torvald, era un exiliat 
noruec la família del qual havia 
fugit de la terra que habitava 
després que el pare fos acusat 
d’homicidi. També Eric, home 
de caràcter violent, fou acusat 
d’homicidi. Per això es va haver 
d’exiliar d’Islàndia i va arribar 
navegant cap a l’oest, al punt 
més meridional de  Groenlàndia, 
que era una costa habitable amb 
pastures per als ramats. Per això, 
Eric l’anomenà «terra verda».

Els víkings feien expedicions 
marítimes amb diversos objectius: 
comerciar, fer-se amb un botí, 
conquerir territoris, recerca de 
noves terres on assentar-se, etc. 
Atacaven per sorpresa pobles 
i ciutats de França, Anglaterra i 
Irlanda, i es comportaven com 
guerrers ferotges. Desembarcaven, 
saquejaven la ciutat i s’enduien 
presoners per vendre’ls com a 
esclaus. Sabien que els llocs on es 
guardaven més riqueses eren els 
consagrats a honorar els déus. Per 
això, el primer atac víking de què 
es té constància va ser al monestir 

de Lindisfarne, una illa al nord-
oest d’Anglaterra. Era el 7 de juny 
de l’any 793. També van saquejar 
París l’any 845.
En un principi, els víkings feien 
les incursions durant la primavera 
i l’estiu, i tornaven a les seves 
aldees a passar l’hivern. Més tard, 
però, s’instal·laren en campaments 
a prop de les terres assetjades.

Els víkings no pertanyien a cap 
raça determinada, ni tenien  
una terra comuna. El mot víking 
descriu una manera de viure, la 
dels guerrers que abandonaren 
Escandinàvia des del 793 fins al 
1066 per comerciar i fer incursions 
per tot Europa.
 En gran part, els víkings provenien 
de Noruega, Suècia, Islàndia i 
Dinamarca.

Els víkings eren grans mariners 
i tenien vaixells més lleugers 
que altres pobles. Per això podien 
navegar pels rius i treure’ls de 
l’aigua si convenia.

Els knerri –knör en singular– eren 
els vaixells dels comerciants. Eren 
amples, amb espai per a la càrrega 
i tenien una tripulació petita.

En canvi, els drakkar, o vaixells 
drac, autèntics vaixells de guerra, 
eren més veloços i requerien molts 
remers. Les veles dels vaixells 
víkings eren de llana. Els mascarons 
de proa reproduïen dracs  temibles 
per espantar els monstres del mar i 
els enemics cap als quals avançaven.

El víkings pensaven que la mort no era el final. Els morts 
podien protegir els vius o, si s’enfadaven, podien arribar 
a perjudicar-los. Per això, calia mostrar-los respecte: se’n 
cantaven les proeses i se’ls oferien sacrificis. Els víkings 
creien en la vida després de la mort, per això els enterra-
ven amb objectes i aliments.
Morir en batalla era un honor. Els víkings creien que les 
donzelles guerreres d’Odin, les valquíries, s’enduien les 
ànimes dels guerrers caiguts en combat al Valhalla o 
paradís d’Odin.

Els guerrers més valents eren enterrats en túmuls en 
forma de vaixell. A vegades, el seu cavall era enterrat 
amb ells, amb les armes i l’escut.  Els reis, i la gent rica, 
eren enterrats amb els seus vaixells per poder navegar 
fins a l’altre món.

Els déus dels víkings

La línia del temps

Eric el Roig

La vestimenta 
i les armes

La guerra

Els guerrers d’Odin

Els vaixells víkings

La mort

? 

Primeres 
migracions 
noruegues vers 
les illes Òrcades 
i Shetland.

793 

Els víkings 
saquegen 
el monestir 
de Lindisfarne.

844 

Ràtzies 
víkings 
a Astúries 
i Galícia.

859 

El danès Hasting 
remunta l’Ebre 
fins a Pamplona.

885-886 

El «Gran Exèrcit» 
danès assetja 
París.

900 

Gunnbjörn 
Ulf Krakasson 
descobreix 
les costes 
de Groenlàndia 
i les bateja amb 
el nom d’Illots 
de Gunnbjorn.

982-985 

Eric el Roig explora 
sistemàticament 
Groenlàndia, la 
rebateja amb el 
nom de Grönland i 
s’hi estableix.

? 

Freydis, filla d’Eric 
el Roig, encapçala 
la darrera expedició 
coneguda dels 
víkings a Vinland.

THORODIN FREYRA

DESTRAL

ESPASA

ESCUT

AMULET DEL
DÉU THOR

COTA DE MALLES

PANTALONS 
BOMBATXOS

CINTURÓ DE CUIR

FERMALL
COLLARET

En Víctor es veurà transportat pel seu escarabat verd fins a uns 
boscos nòrdics. Allà coneixerà l’Asgerd, una noia víking, i farà un 
viatge amb ella i el seu germà, Eric el Roig, fins a Groenlàndia.

+UN DESPLEGABLE 
QUE ET DESCOBREIX 

LA RIQUESA DELS 
VÍKINGS.

Autor guanyador del Premi Cervantes Chico 2012
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El pastor mentider
Félix María Samaniego
Il·lustracions: Francesc Infante

Gènere: conte tradicional.
Valors: sinceritat.
Col·lecció: El cavall volador clàssic
Pàgines: 24

El petit dofí
Valérie Guidoux

Gènere: no ficció.
Valor: educació mediambiental.
Col·lecció: I tu, qui ets? Animals
Pàgines: 24

No em dic Caputxeta!
Teresa Blanch
Il·lustracions: Mercè Canals

Gènere: conte literari d’humor.
Valor: família.
Col·lecció: Primers Lectors
Pàgines: 48

La reina Rodamón a la Xina
Montse Ganges
Il·lustracions: Pep Montserrat

Gènere: relat de viatges.
Valor: diversitat cultural.
Col·lecció: El cavall viatger
Pàgines: 24

La granota
Ariane Chottin

Gèneres: no ficció.
Valor: educació mediambiental.
Col·lecció: I tu, qui ets? Animals
Pàgines: 24

L’anell de la Nur
Marta Jarque
Il·lustracions: Lluís Farré

Gènere: conte literari encadenat.
Valor: cooperació.
Col·lecció: Primers Lectors
Pàgines: 48

CARPETES

Bambú Lector també 
proposa itineraris 
de lectura anuals 

per a cada curs. 
L’alumne disposarà 
d’una carpeta amb 
tres llibres, un per 

trimestre, i una guia de 
lectura de cada obra.

1r CURS 2n CURS
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Els viatges de Perseu
Albert Jané
Il·lustracions: Montserrat Batet

Gèneres: llegenda, relat mitològic.
Valors: conservació del patrimoni cultural, 
valentia.
Col·lecció: El cavall mitològic
Pàgines: 24

La Laia i el vent
Nathalie Pons Roussel
Il·lustracions: Pere Ginard

Gènere: conte literari d’aventures, fantàstic
i psicològic.
Valors: superació, educació mediambiental, 
autonomia, interculturalitat.
Col·lecció: Joves Lectors
Pàgines: 64

Contes verticals
Alegria Julià
Il·lustracions: Picanyol

Gènere: conte literari d’humor.
Valors: conservació del patrimoni cultural, 
solidaritat.
Col·lecció: Joves Lectors
Pàgines: 96

Els secrets del tauró
Catherine Vadon

Gènere: no ficció.
Valors: educació mediambiental.
Col·lecció: Els secrets de... 
Pàgines: 48

Formidable!
Miquel Ribas
Il·lustracions: Marc Torrent

Gèneres: conte literari fantàstic i d’humor, 
relat d’aventures.
Valors: realització personal, confiança.
Col·lecció: Joves Lectors
Pàgines: 80

La duana
Josep Muñoz Redón
Il·lustracions: Lluís Farré

Gèneres: conte literari filosòfic i simbòlic.
Valors: conservació del patrimoni cultural, 
tolerància.
Col·lecció: Joves Lectors
Pàgines: 64

Les set cases del Buti
Josep Gòrriz
Il·lustracions: Marta Balaguer

Gèneres: novel·la d’aventures, de misteri
i sentimental.
Valors: amistat, cooperació, educació en salut.
Col·lecció: Joves Lectors
Pàgines: 96

La gran aventura
Jordi Sierra i Fabra
Il·lustracions: Josep Rodés

Gèneres: novel·la d’aventures, fantàstica
i sentimental.
Valors: superació, cooperació, conservació del 
patrimoni cultural.
Col·lecció: Joves Lectors
Pàgines: 128

En perill de mort
Philippe Nessmann

Gèneres: Novel·la d’aventures, històrica i de 
viatges.
Valors: Amistat, educació mediambiental, 
confiança, interculturalitat.
Col·lecció: Descobridors
Pàgines: 164

El misteri del carrer de les 
Glicines 
Núria Pradas

Gèneres: Novel·la realista, d’aventures, 
detectivesca i de misteri.
Valors: Amistat, companyonia, cooperació, 
valentia, confiança, integritat, llibertat.
Col·lecció: Grans Lectors
Pàgines: 144

La nena nova
Marcy Rudo

Gèneres: Novel·la realista, de misteri, 
psicològica.
Valors: Amistat, companyonia, respecte, 
tolerància, honradesa.
Col·lecció: Grans Lectors
Pàgines: 144

Sota la sorra d’Egipte
Philippe Nessmann

Gèneres: Novel·la d’aventures, històrica
i de misteri.
Valors: Conservació del patrimoni cultural, 
realització personal, confiança.
Col·lecció: Descobridors
Pàgines: 208

3r CURS 4t CURS

5è CURS 6è CURS
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FÒRUMS AMB ELS NOSTRES AUTORS

Editorial Casals ofereix la possibilitat que els teus alumnes coneguin de prop els autors de les 
obres que estan llegint, una iniciativa que fomenta el diàleg i l’intercanvi d’opinions entre autor 
i alumne. *

(*) Contacta amb la nostra xarxa comercial per consultar disponibilitat i condicions.

Elisenda Roca 
Hola! Gràcies! Adéu!
No som els 3 porquets!
Això és meu!
Pim! Pam! Pum!
Veritat o mentida?

David Paloma  
Un bon costum

Eulàlia Canal   
El fantasma de casa els avis

Teresa Blanch  
No em dic Caputxeta!

Pep Molist   
Sorra a les sabates

Lluís Farré    
Pors, manies i vergonyes

Caterina Valriu    
En Galceran i les marietes

Montse Ganges     
Petit Papu

Carolina Tarrés    
La casa d’en Ramon

Elisenda Queralt     
On dormen els estels?

Pere Pons     
El rei d’en Set

Joan de Déu Prats    
Clida i Sirú

Àngels Navarro    
El tresor d’en Barbablava

Bernat Romaní     
La tortuga que volia creuar el desert

Ricardo Alcántara    
Les il·lusions del mag

Marta Jarque    
L’anell de la Nur
En Jan Pol fa de detectiu 
En Jan Pol té un cas 

1r i 2n CURS
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Marta Romera      
Operació Miquel Àngel

Lluís Prats   
La petita coral de la senyoreta Collignon

Montse Ganges   
Viatgers intrèpids

Núria Pradas    
Heka. Un viatge màgic 
a Egipte 
Raidho. Un viatge amb 
els víkings
Koknom. Una aventura 
en terres maies

Josep Gòrriz     
Les set cases del Buti

5è i 6è CURS

Elisenda Roca   
Fora malsons!

Joles Sennell (Pep Albanell)    
La boira pudent

Nathalie Pons    
La Laia i el vent

Alegria Julià   
Contes verticals

Marta Romera      
La bruixa Conxorxa

Anna Cabeza     
El misteri de la tifa de gos abandonada

José Manuel Blanco    
El segrest del Capità Pebrot

Jaume Copons 
Arriba el Sr. Flat!
Salvem el Nautilus!
La cançó del parc
La guerra del bosc
La llegenda del mar
Sant Jordi de les Galàxies

Josep Muñoz Redón    
La duana

Maria Enrich      
La Bruna i el bloc B

Marcy Rudo 
El somni de l’Andrea i altres contes

Núria Pradas
Els desastrosos encanteris de la bruixa Serafina

Rosa Moya
L’últim gat birmà

3r i 4t CURS

Joaquim Pastor      
La crida del llibre de bambú
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DIAGNOSTICA
Proves de nivell i tests 

autoavaluables

MILLORA
Guies de lectura i 

activitats multimèdia

AVALUA
Proves finals i gràfics 

de resultats

Forma lectors competents
amb la nova web
bambulector.cat

Segons els criteris de PIRLS
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Atenció al client
T. 902 107 007

casals@editorialcasals.com
bambulector.cat
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