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2017
ESO



El misteri del carrer 
de les Glicines

Núria Pradas

La veritable confessió 
de Charlotte Doyle

Avi

L’univers de Poe
Edgar Allan Poe

El malalt imaginari
Molière

Lectures incloses
als llibres de Llengua

Llengua catalana i Literatura 1 Llengua catalana i Literatura 3Llengua catalana i Literatura 2 Llengua catalana i Literatura 3



Forma lectors competents
bambulector.cat

MILLORA
Guies de lectura i activitats multimèdia.

DIAGNOSTICA
Proves de nivell i tests autoavaluables.

AVALUA
Proves finals i gràfics de resultats.

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

LECTURES 

RECOMANADES

1r ESO

Petites històries del 
Globus
Àngel Burgas

Gèneres: contes realistes.

Valors: diversitat cultural, civisme, 
interculturalitat, desenvolupament del 
sentit crític.

Col·lecció: Grans Lectors

Pàgines: 192

ISBN: 978-84-8343-237-2

Al país dels indis
Philippe Nessmann

El 1804, l’expedició dels capitans 
Lewis i Clark se’n va per explorar el 
Far West. Per ajudar-los a travessar 
el país dels indis, els bisons i els 
óssos grisos, s’emporten una 
jove squaw que els farà de guia. 
La discreta Sacagawea té només 
16 anys i està embarassada, però 
sembla valenta. Ho serà prou per a 
una aventura com aquesta?

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

Valors: diversitat cultural, conservació 
del patrimoni cultural, valentia, 
treball-esforç.

Col·lecció:
Descobridors

Pàgines: 192

ISBN: 978-84-8343-174-0

Un replec en el temps
Madeleine L’Engle

Publicada per primer cop l’any 1962, 
Un replec en el temps no tan sols 
va guanyar la prestigiosa Newbery 
Medal, sinó que va canviar per 
sempre els esquemes de la literatura 
juvenil. Ara per fi ens arriben en 
català les aventures de la Meg, en 
Calvin i el meravellós Charles Wallace. 
Acompanya’ls en aquest viatge 
sorprenent a una altra dimensió, 
desafiant el temps i l’espai, a la recerca 
del pare de la Meg, un físic que ha 
desaparegut durant una missió secreta 
per al govern dels Estats Units. Coneix 
les senyores Què, Qui i Qual i explora 
amb els protagonistes els planetes 
remots d’Uriel i Camazotz. Qui ha dit 
que la distància més curta entre dos 
punts és una línia recta?

Gèneres: novel·la de ciencia-ficció.

Valors: llibertat individual.

Col·lecció:  
Exit

Pàgines: 224

ISBN: 978-84-8343-392-8

A la recerca del riu sagrat
Philippe Nessmann

Zanzíbar, 1857. Fins ara, el misteri 
de l’origen del Nil no ha sigut resolt 
perquè el que envolta aquest riu és 
extremament hostil. Dos aventurers, 
Richard Burton i John Speke, 
juntament amb un tercer company, 
Bombai, decideixen emprendre 
aquesta perillosa aventura.

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

Valors: diversitat cultural, convivència, 
interculturalitat.

Col·lecció:
Descobridors

Pàgines: 224

ISBN: 978-84-8343-048-4

Premi Saint Exupéry 2011

Premi Montélimar 2007
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Els qui somiaven la Lluna
Philippe Nessmann

Gèneres: novel·la d’aventures i 
històrica.

Valors: superació, decisió, 
companyonia, família, treball-esforç.

Col·lecció: Descobridors

Pàgines: 240

ISBN: 978-84-8343-134-4

A la conquesta del cel
Philippe Nessmann

Gèneres: novel·la d’aventures i 
històrica.

Valors: superació, decisió, 
companyonia, treball-esforç.

Col·lecció: Descobridors

Pàgines: 184

ISBN: 978-84-8343-088-0

En Bolavà, detectiu
Josep Maria Folch i Torres

Gèneres: novel·la detectivesca.

Valors: decisió, conservació del 
patrimoni cultural, realització 
personal.

Col·lecció: Casals Jove

Pàgines: 272

ISBN: 978-84-218-2394-1

Aventures extraordinàries
d’en Massagran
Josep Maria Folch i Torres

Gènere: novel·la d’aventures.

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

Col·lecció: Casals Jove

Pàgines: 304

ISBN: 978-84-218-1018-7

La nena nova
Marcy Rudo

La Marisa arriba a una escola nova 
amb un secret, però el que més li 
importa és ser acceptada per la colla 
de la classe, un grup d’amics que 
segueixen els rampells capritxosos 
de la Isobel. Quan l’acusen d’una 
falta que no ha comès, només 
l’amistat de la Rachel i l’afecte de la 
seva gossa, Dama, l’ajudaran a tirar 
endavant.

Gèneres: novel·la realista, de misteri
i psicològica.

Valors: amistat, companyonia, 
respecte, tolerància, honradesa.

Col·lecció:
Grans Lectors

Pàgines: 144

ISBN: 978-84-8343-001-9

5a edició
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LECTURES 

RECOMANADES

2n ESO

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

ISBN: 978-84-8343-002-6

Més de 20.000 exemplars venuts.
Lectura inclosa a Llengua catalana i Literatura 1.

Com un llebrer
Roddy Doyle

Gèneres: novel·la realista i d’humor.

Valors: família, humanitat, superació 
de la por.

Col·lecció: Grans Lectors

Pàgines: 184

ISBN: 978-84-8343-210-5

Un dels escriptors irlandesos amb més fama internacional.

Big Game. Caça major
Dan Smith

Gèneres: novel·la d’aventures.

Valors: confiança, igualtat.

Col·lecció: Exit

Pàgines: 296

ISBN: 978-84-8343-372-0

L’enigma Perucho
Jordi Cervera

Arran de la Guerra Poètica, un nou 
Imperi otomà domina Occident. 
Europa ha quedat devastada i ara 
el centre del món és a Istanbul, 
on es concentren les biblioteques 
més imponents i ben assortides de 
l’Imperi. Qui té més llibres té més 
poder, i el sultà, Mehmed IX, no en 
té mai prou i recorre a l’Alfred Mun-
taner, un caçador de llibres nascut a 
Barcelona.

Gèneres: novel·la de ciencia-ficció.

Valors: diversitat cultural, conservació 
del patrimoni cultural, justícia, valor.

Col·lecció: Exit

Pàgines: 328

ISBN: 978-84-8343-503-8

Un homenatge a Joan Perucho
NOVETAT

* Els cursos recomanats són orientatius.
 Cal tenir en compte el nivell de competència lectora del grup.
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Tom, fredapell
Sally Prue

Gèneres: novel·la d’aventures, 
fantàstica, de misteri i psicològica.
Valors: amistat, família, convivència, 
interculturalitat.
Col·lecció: Grans Lectors
Pàgines: 184
ISBN: 978-84-8343-033-0

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

ISBN: 978-84-8343-050-7

A l’altre extrem de la 
Terra
Philippe Nessmann

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

Valors: autonomia, realització 
personal, valentia, lideratge, treball-
esforç.

Col·lecció: Descobridors

Pàgines: 264

ISBN: 978-84-8343-052-1

Sota la sorra d’Egipte 
Philippe Nessmann

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

Valors: conservació del patrimoni 
cultural, realització personal, 
confiança.

Col·lecció: Descobridors

Pàgines: 208

ISBN: 978-84-8343-046-0

Newbery Honor Book 2007
International Latino Book Award 2010

Penny, caiguda del cel
Jennifer L. Holm

Gèneres: novel·la d’aventures, 
testimonial i d’humor.

Valors: amistat, superació, identitat, 
família, convivència.

Col·lecció: Bambú Viscut

Pàgines: 256 ISBN: 978-84-8343-064-4

Ciutat d’orfes
Avi

Gènere: novel·la detectivesca.

Valors: amistat, decisió, cooperació, 
confiança, honradesa.

Col·lecció: Exit

Pàgines: 384

ISBN: 978-84-8343-172-6
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LECTURES 

RECOMANADES

3r ESO

La mirada indiscreta
Àngel Burgas

Gèneres: novel·la de misteri.

Valors: sinceritat, justícia.

Col·lecció: Grans Lectors

Pàgines: 216

ISBN: 978-84-8343-393-5

La veritable confessió
de Charlotte Doyle
Avi

Gèneres: novel·la d’aventures.

Valors: realització personal, justícia, 
valentia.

Col·lecció: Exit

Pàgines: 280

ISBN: 978-84-8343-096-5

Newbery Honor Book Lectura inclosa a
Llengua catalana i Literatura 3

Tigre, tigre
Lynne Reid

Dos cadells de tigre germans són 
arrencats de la jungla i portats a 
Roma. El més fort, Brutus, viu en 
una gàbia i l’entrenen per matar al 
Colosseu. El petit, el Cèsar el regala 
a la seva filla Aurèlia. Ella l’estima 
moltíssim, el Botes; i Julius, un jove 
cuidador, li ensenya com guanyar-se 
la confiança del tigre. Però, per una 
broma que es torça, comença la 
fatalitat...

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

Valors: amistat, sinceritat, justícia, 
valentia, lleialtat.

International Latino Book Award 2011: 1r Premi millor llibre 
de ficció per a joves lectors · Premi Publishers Weekly 2005

Col·lecció: Exit

Pàgines: 208

ISBN: 978-84-8343-296-9

L’arbre de les mentides
Frances Hardinge
Il·lustracions: Chris Riddell

El pare de la Faith apareix mort sense 
que se sàpiga què ha passat exacta-
ment. Corre la brama que s’ha suïci-
dat, però la Faith es nega a acceptar-ho 
i es proposa investigar per desentrellar 
la veritat. Entre les pertinences del 
pare hi ha un arbre d’una espècie es-
tranya: un arbre que s’alimenta de les 
mentides que li xiuxiuegen i que dóna 
uns fruits que revelen secrets ocults.

Gèneres: novel·la fantàstica i de 
misteri.

Valors: conservació del patrimoni 
cultural, justícia, confiança, honradesa, 
igualtat entre sexes.

Col·lecció: Exit
Pàgines: 488
ISBN: 978-84-8343-504-5

Traduït a més de 30 idiomes.
Més de 95.000 exemplars venuts en només un any al Regne Unit.

NOVETAT Premi Costa 2015 al millor llibre de l’any.

* Els cursos recomanats són orientatius.
 Cal tenir en compte el nivell de competència lectora del grup.
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La Casa de l’Àngel de la 
Guarda
Kathy Clark

Gèneres: novel·la testimonial i 
sentimental.

Valors: superació, identitat, 
convivència, solidaritat, no a la 
violència, interculturalitat.

Col·lecció: Bambú Viscut

Pàgines: 248

ISBN: 978-84-8343-126-9

Shackleton
Philippe Nessmann

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

Valors: superació, convivència, 
solidaritat, lideratge, treball-esforç.

Col·lecció: Descobridors

Pàgines: 256

ISBN: 978-84-8343-153-5

Makosa per a marimba
i gralla
Pau Joan Hernàndez

Gèneres: novel·la realista.
Valors: amistat, cooperació, diversitat 
cultural, conservació del patrimoni 
cultural, respecte, interculturalitat, 
igualtat.

Col·lecció: Grans Lectors

Pàgines: 176

ISBN: 978-84-8343-121-4

Tastant el cel
Ibtisam Barakat

Gèneres: novel·la psicològica, 
testimonial i sentimental.

Valors: superació, identitat, 
convivència, solidaritat, no a la 
violència, interculturalitat, treball-
esforç.

Col·lecció: Bambú Viscut

Pàgines: 216

ISBN: 978-84-8343-065-1

Els nois del carrer de Pál
Ferenc Molnár

Gèneres: novel·la d’aventures.

Valors: amistat, convivència, 
solidaritat, valentia, lideratge, valor.

Col·lecció: Exit Rècord

Pàgines: 216

ISBN: 978-84-8343-149-8

L’artilleria de Mr. Smith  
(Una història perfecta)
Francesc Puigpelat

Gèneres: novel·la històrica.

Valors: amistat, no a la violència.

Col·lecció: Exit

Pàgines: 200

ISBN: 978-84-8343-405-5

Finalista Premi Protagonista Jove 2016/17
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LECTURES 

RECOMANADES

4t ESO

Un dia sencer de blat
Anna Cabeza

En Ramon Arcàs, ja vell, torna a 
Rocalba, un poble dels Pirineus. 
Recorda uns fets que es van produir 
el 1948, quan era jovenet i feia 
de dibuixant per a un reconegut 
etnògraf. Aquell juliol va aprendre 
que si tries el camí d’estimar allò 
que fas, t’apropes a tu mateix. En 
aquest retorn al passat, revifen les 
esgarrinxades d’un primer amor.

Gèneres: novel·la realista, històrica
i sentimental.

Valors: solidaritat, justícia, honradesa, 
humanitat.

Col·lecció: 
Exit

Pàgines: 152

ISBN: 978-84-8343-117-7

Helpers
Miquel Ribas Figueras

Gèneres: relat de ciència-ficció, 
novel·la d’aventures i de misteri.

Valors: decisió, responsabilitat, 
convivència, realització personal, 
valentia, interculturalitat, integritat.

Col·lecció: Exit

Pàgines: 272

ISBN: 978-84-8343-034-7

Neu de primavera
Moying Li

Gènere: novel·la testimonial.

Valors: superació, responsabilitat, 
integritat, llibertat.

Col·lecció: Bambú Viscut

Pàgines: 208

ISBN: 978-84-8343-090-3

El cant de la mallerenga
Joaquim Pastor

Al Roget, un noiet de nou anys 
pèl-roig i intrèpid, la Guerra Civil 
li ha estroncat la infantesa i li ha 
robat allò que més estima: el seu 
pare. La seva antiga vida sembla 
molt llunyana ara, quan ha de 
contemplar amb ràbia com la seva 
família es veu obligada a allotjar 
tres militars franquistes, el cap dels 
quals, conegut com el Coix, pretén 
la seva mare.

Gèneres: novel·la històrica
i testimonial.

Valors: identitat, família, civisme, 
valentia, no a la violència.

Col·lecció: 
Bambú Viscut

Pàgines: 208

ISBN: 978-84-8343-159-7

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

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

Valors: autonomia, valentia, 
confiança, aventura, 
desenvolupament del sentit crític.

Col·lecció: Descobridors

Pàgines: 184

ISBN: 978-84-8343-176-4

Brahe i Kepler
M. Pilar Gil

Gèneres: novel·la de misteri, històrica, 
diari i biogràfica.
Valors: cooperació, responsabilitat, 
lleialtat, desenvolupament del sentit 
crític.

Col·lecció: Descobridors

Pàgines: 224

ISBN: 978-84-8343-151-1

La tribu
Anne-Laure Bondoux

Gèneres: novel·la d’aventures, 
fantàstica i sentimental.

Valors: amistat, superació, 
companyonia, civisme, integritat, 
lideratge.

Col·lecció: Grans Lectors

Pàgines: 336

ISBN: 978-84-8343-044-6

El venedor de dolços
R. K. Narayan

La vida d’en Jagan, el venedor de 
dolços més popular de la ciutat 
índia de Malgudi, transcorre plàcida 
entre les safates de dolços i les 
converses amb «el cosí», l’amic 
fidel. El món d’en Jagan s’ensorrarà 
quan el seu fill Mali deixi els estudis 
i marxi als Estats Units per fer-se 
escriptor. El viatge no farà sinó 
eixamplar la distància immensa que 
els separa.

Gèneres: novel·la filosòfica  
i costumista.

Valors: família, tolerància,  
treball-esforç, humanitat, llibertat.

Col·lecció:
Exit Rècord

Pàgines: 224

ISBN: 978-84-8343-147-4

International Latino Book Award 2012:
Menció d’Honor millor llibre de ficció per a joves lectors
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Amb guies de lectura adaptades al model educatiu de les competències i les directrius de PISA, 
material de suport imprescindible per treballar les lectures a l’aula.

CLÀSSICS UNIVERSALS

Textos íntegres,
sense adaptacions.

Quadern documental
sobre l’autor, l’obra

i la seva època.

Il·lustracions
de qualitat.

Notes a peu de pàgina
sobre lèxic, interpretació

i referències culturals.

Els quaderns documentals

Ajuden a contextualitzar l’obra 
d’una manera amena.

Aquesta col·lecció presenta els grans autors de la literatura universal i les seves obres més 
representatives. La nostra selecció ha estat adaptada al català per prestigiosos traductors.

Interior del quadern documental de La Vall de la Por.
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Les aventures
de Tom Sawyer
Mark Twain

Esplèndida traducció d’Ernest Riera.

Curs recomanat 2n ESO

Traducció: Ernest Riera

Il·lustracions: Fabio Sardo

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

Valors: amistat, realització personal, 
valentia, humanitat, llibertat, 
companyonia.

ISBN: 978-84-8343-110-8

La Vall de la Por
Arthur Conan Doyle

Per primer cop en català, la versió 
íntegra d’aquest clàssic protagonitzat 
per Sherlock Holmes, en traducció 
del prestigiós escriptor i traductor 
Lluís-Anton Baulenas, guanyador 
dels premis Ramon Llull i Sant Jordi, 
entre d’altres.

Curs recomanat 2n ESO

Traducció: Lluís-Anton Baulenas

Il·lustracions: Fernando Vicente

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

Valors: amistat, justícia, valentia, 
lideratge, decisió.ISBN: 978-84-8343-078-1

Conte de Nadal
Charles Dickens

Versió íntegra del clàssic de Dickens 
en traducció de la gran escriptora 
i traductora Maria-Antònia Oliver, 
guanyadora dels premis Ramon 
Llull i Jaume Fuster, entre d’altres, i 
distingida amb la Creu de Sant Jordi.

Curs recomanat 1r ESO

Traducció: Maria-Antònia Oliver

Il·lustracions: Pep Montserrat

Gèneres: novel·la d’aventures i 
fantàstica.

Valors: respecte, civisme, justícia, 
honradesa, humanitat.

ISBN: 978-84-8343-106-1

L’univers de Poe
Edgar Allan Poe

Únic volum en el mercat català que 
ofereix una visió calidoscòpica de tots 
els gèneres conreats per Edgar Allan 
Poe, a través d’una original selecció 
que combina cinc dels seus relats 
més representatius: «L’escarabat 
d’or» (aventures), «La carta robada» 
(misteri), «El retrat oval» (terror gòtic), 
«La setmana dels tres diumenges» 
(humor) i «La veritat sobre el cas del 
Sr. Valdemar» (ciència-ficció).

Traducció: Margarida Trias

Il·lustracions: Pep Montserrat

Gèneres: relat breu d’aventures, 
fantàstic, detectivesc, de misteri
i d’humor.

Valors: confiança, treball-esforç, 
llibertat, companyonia.

ISBN: 978-84-8343-080-4

Curs recomanat 2n ESO
Lectura inclosa a Llengua catalana i Literatura 2

El crim de Lord Arthur 
Savile i altres relats
Oscar Wilde

Nova edició d’aquest recull clàssic 
de relats d’Oscar Wilde, en traducció 
d’Ernest Riera i il·lustracions en clau 
de còmic de Roger Ibáñez.

Curs recomanat 3r ESO

Traducció: Ernest Riera

Il·lustracions: Roger Ibáñez

Gèneres: relat breu de misteri i 
d’humor.

Valors: responsabilitat, respecte, 
justícia, humanitat.

ISBN: 978-84-8343-074-3

Curs recomanat 3r ESO
Lectura inclosa a Llengua catalana i Literatura 3

El malalt imaginari
Molière

Gran traducció d’Anna Casassas, 
premi de Traducció Vidal Alcover 
i Premi Mots Passants de la 
Universitat Autònoma de Barcelona.

Traducció: Anna Casassas

Il·lustracions: Fernando Vicente

Gèneres: teatre, humor.

Valors: família, convivència, respecte, 
tolerància, honradesa.

ISBN: 978-84-8343-396-6

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

Anna Casassas: Premi Trajectòria 2016
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Orgull i prejudici
Jane Austen

Esplèndida traducció de Margarida 
Trias i epíleg de David Owen, Doctor 
en Filologia Anglesa i especialista 
en l’obra de Jane Austen, que 
proporciona les claus per entendre 
l’obra i analitza detalladament els 
trets de caràcter dels personatges 
principals.

Curs recomanat 4t ESO

Traducció: Margarida Trias

Il·lustracions: Jordi Vila i Delclòs

Gèneres: novel·la costumista i d’amor.

Valors: tolerància, honradesa, igualtat 
entre sexes, identitat, decisió.ISBN: 978-84-8343-108-5

Romeu i Julieta
William Shakespeare

Esplèndida traducció en prosa del 
prestigiós escriptor i traductor 
Miquel Desclot, Premi Crítica Serra 
d’Or de traducció, i Premi Nacional 
de Literatura Infantil (Ministerio de 
Cultura).

Curs recomanat 4t ESO

Traducció: Miquel Desclot

Il·lustracions: Toni Deu

Gènere: teatre.

Valors: valentia, no a la violència, 
llibertat individual.

ISBN: 978-84-8343-179-5

Amor a la vida
i altres relats
Jack London

Única traducció al català en el mercat 
d’aquest recull de vuit relats de 
Jack London, que tracten la força de 
voluntat i l’instint de supervivència 
de l’home enfront de les pitjors 
adversitats.

Curs recomanat 4t ESO

Traducció: Dolors Gallart

Il·lustracions: Enrique Breccia

Gènere literari: relat breu d’aventures 
i psicològic.

Valors: educació mediambiental, 
autonomia, valentia, humanitat, 
companyonia.

ISBN: 978-84-8343-076-7

L’estrany cas
del Dr. Jekyll i el Sr. Hyde
Robert Louis Stevenson

Nova edició en català d’aquest gran 
clàssic de terror en traducció de 
Mireia Porta.

Curs recomanat 4t ESO

Traducció: Mireia Porta

Il·lustracions: Fernando Vicente

Gèneres: novel·la fantàstica, de 
misteri i filosòfica.

Valors: justícia, no a la violència, 
honradesa, humanitat, identitat.

ISBN: 978-84-8343-072-9

L’Odissea
Homer

Versió adaptada en prosa per Albert 
Jané, Premi Crítica Serra d’Or 2009, 
que ha ordenat cronològicament els 
episodis d’aquest clàssic grec, amb 
un llenguatge accessible i respectuós 
amb els trets característics de 
l’original.

Curs recomanat 3r ESO

Traducció: Albert Jané

Il·lustracions: Pep Montserrat

Gèneres: relat mitològic i d’aventures.

Valors: família, valentia, lleialtat, 
integritat, aventura.

ISBN: 978-84-8343-181-8

El magnetitzador
E.T.A. Hoffmann

Traducció de Joan Fontcuberta, 
Doctor en Filologia Anglogermànica 
i Premi Ciutat de Barcelona de 
Traducció.

Curs recomanat 4t ESO

Traducció: Joan Fontcuberta

Il·lustracions: Miguel Navia

Gèneres: novel·la fantàstica i de 
misteri.

Valors: amistat, integritat, llibertat, 
identitat.

ISBN: 978-84-8343-102-3

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

Barcelona 1714.
L’Onze de Setembre
Oriol Garcia i Quera

A principis del segle xviii l’enfrontament entre els Àustries i els Borbons divideix 
Europa i fa esclatar la Guerra de Successió. L’any 1705 Catalunya s’aixeca a favor de 
l’arxiduc Carles d’Àustria. La geoestratègia internacional i els interessos de les grans 
potències acabaran provocant l’abandonament dels catalans per part del seus aliats.
Després d’un setge de més d’un any sobre Barcelona, l’onze de setembre de 1714  
l’exèrcit borbònic inicia l’atac final. Més de 40000 soldats escometen les malmeses 
muralles de la ciutat, defensades per poc més de 6000 catalans disposats a defensar  
de manera heroica, i fins al darrer alè, les seves lleis i institucions de govern. 

Gènere: còmic històric.
Valors: superació, identitat, cooperació, conservació  
del patrimoni cultural, tolerància, valentia.
Pàgines: 60
ISBN: 978-84-218-2723-9

Corpus 1640.
La revolta dels segadors
Oriol Garcia i Quera

Gènere: còmic històric.
Valors: identitat, decisió, cooperació, conservació 
del patrimoni.
Pàgines: 60 · ISBN: 978-84-218-3091-8

Guifré 897.
L’origen de la Nació
Oriol Garcia i Quera

Gènere: còmic històric.
Valors: identitat, decisió, conservació del 
patrimoni cultural, responsabilitat, justícia.
Pàgines: 60 · ISBN: 978-84-218-3517-3

Mallorca 1229.
Jaume el Conqueridor
Oriol Garcia i Quera

Gènere: còmic històric.
Valors: decisió, diversitat cultural, conservació del 
patrimoni cultural, valentia, lleialtat.
Pàgines: 80 · ISBN: 978-84-218-4726-8

Per treballar en qualsevol curs segons la temàtica treballada a l’aula.

AMB GUIA  

DE LECTURA
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No esperis més i comença 
el teu pla de millora!

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

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.

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.

Com gestionar les teves lectures

Bambú Lector forma lectors competents

Amb l’objectiu de millorar els resultats de 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 tres processos de comprensió lectora de PISA i es mostren els resultats 
obtinguts en cada un.
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Guies de lectura i solucionaris: cada 
activitat de la guia respon a un procés de 
comprensió lectora de PISA.

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.).

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

2 .  MILLORAR

1 .  D IAGNOSTICAR

Com diagnosticar, millorar i avaluar als alumnes

Exemple d’activitat 
multimèdia: vídeo

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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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 PISA.

Proves formatives i finals 
autoavaluables per conèixer 

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

3 .  AVALUAR

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
�r ESO

la lectura 

la lectura expressiva
Identifica la 
tipologia textual 
dels textos: 
exposició, narra-
ció, descripció i 
diàleg.

Classifica un 
fragment literari 
com a narratiu, 
líric o teatral.

Utilitza la lectu-
ra per ampliar 
el vocabulari 
i millorar la 
comprensió i 
l’ortografia.

Llegeix amb 
entonació, 
cadència i 
expressivitat 
adequades.

Té la velocitat 
lectora ade-
quada.

Alumnes
1 
tr

2 
tr

3 
tr

1 
tr

2 
tr

3 
tr

1 
tr

2 
tr

3 
tr

E. 
F.

1 
tr

2 
tr

3 
tr

1 
tr

2 
tr

3 
tr

E. 
F.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

CENTRE

ALUMNE/A CURS  

1r ESO

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 avaluat:
1r

trimestre
2n

trimestre
3r

trimestre
avaluació 

global

Llegeix amb entonació, cadència i expressivitat adequades, i fa les pauses  
convenients.

Comprèn el que llegeix i és capaç de reconèixer el propòsit i la idea general  
dels textos.

Sap narrar, explicar i resumir el que llegeix.

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

Relaciona el que llegeix amb l’experiència pròpia mostrant una actitud  
crítica i reflexiva.

Llegeix per iniciativa pròpia com a font de plaer, de coneixement del món  
i d’aprenentatge.

Incorpora la lectura com a mitjà d’enriquiment personal.

Coneix i amplia el vocabulari a partir dels textos.

Mostra autonomia en l’elecció de les lectures.

Utilitza les tecnologies de la informació i la comunicació com a font de  
lectura i de recerca d’informació.

Observacions/suggeriments per a la família

1r TRIMESTRE

2n TRIMESTRE

3r TRIMESTRE

FIRMA PARE / MARE / 
TUToR

FIRMA  
PRoFESSoR/A

FIRMA PARE / MARE / 
TUToR

FIRMA  
PRoFESSoR/A

FIRMA PARE / MARE / 
TUToR

FIRMA  
PRoFESSoR/A

LoGo dEL CENTRE
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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.

Petites històries del Globus

La nena nova

Shackleton

El misteri del carrer de les Glicines

L’enigma Perucho

Bering

El cant de la mallerenga

Makosa per a marimba i gralla

La mirada indiscreta

L’artilleria de Mr. Smith  
(Una història perfecta)

Un dia sencer de blat

Àngel Burgas

Marcy Rudo

Anna Cabeza

Núria Pradas

Jordi Cervera

Jordi Cortès

Lluís Prats

Joaquim Pastor

Pau Joan Hernàndez

Àngel Burgas

Francesc Puigpelat

1r ESO

3r ESO

4t ESO

2n ESO

NOVETAT
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Atenció al client:
Tel. 902 107 007
casals@editorialcasals.com

facebook.com/editorialcasals

twitter.com/editorialcasals

youtube.com/editorialcasals

bambulector.cat
Segueix-nos a:


