LLIBRES DE CONEIXEMENTS
CONEIXEMENTS


BIB, BETTY. El Llibre de les fades : guia per a reconèixer els tipus



GUIBERT, FRANÇOISE. Fades i princeses I398.4 Gui



PRADES, NURIA. Curs per a joves fades bones I398.4 Pra



PHILLPOTTS, BEATRICE. El mundo de las hadas I398.4 Phi



GINESTA, MONTSE. Guia de gegants i d'altres éssers

de fades i els llocs on viuen I398.4 Bib
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extraordinaris I398.4 Gin
Hi va haver un temps en què gegants, gegantes, ogres, ogresses, nans,
fades, elfs i genis vagaven pel món com si
res. Però el millor de tot... és que encara
existeixen! I aquest llibre te'ls descriu i dibuixa
perquè els puguis reconèixer quan els vegis.
De gegants, n'hi ha de totes menes i colors.
Solen ser tímids i no es passegen gaire
amunt i avall. Quan cal es tornen invisibles.
Alguns troben feina com a jugadors de
basquet. D'altres no tenen un ofici concret.


TUBAU, NÚRIA. Princeses, deesses ... foleses! I792 Tub

Recorda:
La majoria de llibres tenen una icona identificativa per a trobar la
matèria que més s’escau amb tú:
-

Adaptacions Clàssics
Clàssics literatura / Amistat / Amor / romàntiques /

-

Aventures / CiènciaCiència-ficció / Contes tradicionals

-

Fantasia / Història / Humor / Igualtat

-

Investigació / detectius

-

Realista / Vida quotidiana / Terror / Por

Que les bruixes són lletges, dolentes i fan pudor...això ho sabem
tots! Però segur que no coneixes els secrets de les bruixes més
famoses dels contes de fades. Aquells que poden fer-te tremolar
de por o plorar de riure. Aquí te'ls presentem, però, compte,
abans de llegir, has d'haver sentit unes quantes històries de
bruixes, les que han corregut de boca en boca a través del
temps i que han arribat fins a tu amb la seva essència intacta. I
al final, trobaràs o descobriràs si ets o no una bruixa, bruixot de
conte.
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Bruixes, Bruixots,
Fades, Follets, Prínceps i
Princeses

La nostra recomanació:
LLUCH,
LLUCH, ENRIC.
ENRIC. Cigonyes despistades i princeses bescanviades

I** / I*** (Llibres de 7 a 13 anys)

Al País dels Gegants ha nascut una princesa tan
menuda que per a poder veure-la cal una lupa. Al

La nostra recomanació:

País dels Nans també ha nascut una princesa però
és tan gran que no cap dins de l’habitació reial.

Lechermeier, Philippe. Princesas olvidadas o desconocidas
Per ordre alfabétic es parla de diferents
princeses:

Blandina,

Fasolá

y

Dorremí,

Deletrea de Eritrea, Farragosa, Caprichosa,
Katapum, Varaseca, Plisplás Noloverasmás,
Pitonisa,

Amnesia,

Locuacilla

de

Babel,

Tremenduskah, Efímera de China, Anguila de
la Isla, Tragaldabas del Peloponeso, i moltes
més. Ens ensenyen què fan les princesas: el Llenguatge
internacional del “abanico”, els Escuts, com son els palaus i
residencies, etc.

S’han despistat les cigonyes?.
Per als “devorallibres”
I***(contes de 11 a 13 anys)
La nostra recomanació:
RIDELL, CHRIS,
CHRIS, I. Ottolina i la gata groga
L’Ottolina i el senyor Munroe es dediquen a
investigar un cas de desparicions de gossos. Seguiu
les aventures de l’Ottolina, una nena que viu sola

Al final hi ha una «Guía práctica sobre lo que conviene saber acerca

amb un animaló pelut i simpàtic: el senyor Munroe,

de las princesas» i un test per saber «quina classe de princesa

perquè els seus pares sempre estan de viatge.

podem ser.
COLL I MARTI, JOSEP. La bruixa del Pla de Beret
FERNÁNDEZ, AGUSTÍN. Les fades verdes

DAHL, ROALD. Les Bruixes

LLUCH, ENRIC. Cigonyes despistades i princeses

GNONE, ELISABETTA. Adéu, Fairy Oak

bescanviades
MINNE, BRIGITTE. Hadabruja

GNONE, E. Els deliciosos dies de la Shirley

MEADOWS, DAISY. Azafrán, el hada amarilla

« Un altre secret està a punt de ser revelat » Una

MEADOWS, DAISY. Hiedra, el hada verde

història d'encanteris sublims i aventures

MEADOWS, DAISY. Celeste, el hada azul

meravelloses. L'aventura continua...

MEADOWS, DAISY. Ámbar, el hada naranja
MEADOWS, DAISY. Rubí, el hada roja

HAWKINS, COLIN. Todo sobre las brujas

ROSS, TONY. Un Cuento de hadas

JANER, MA DE LA PAU. La bruixa que va perdre un secret

OWEN, L. Arri, Brunilda!

MARTÍN GARZO, GUSTAVO. Tres cuentos de hadas
PAVANELLO, R. Bruixes a mitjanit

La nostra recomanació:
recomanació:
OWEN, L.
L. La Bruixa Brunilda ximpleta
La bruixa Brunilda té moltes anècdotes per explicar! Crea un nou
animal de companyia, el gatigós, una barreja entre

REES GWYNETH. El Tesoro del hada
SOLÀ, EDUARD. Georgina i les bruixes
SWEET, J. H. La Cardellina i la petxina del riure
WIPPERSBERG, WALTER. La bruixa Julia

un gat i un gos, que no resultarà ser tan eficient
com ella es pensava. Decideix construir un
hivernacle a casa seva però té alguns petits

La nostra recomanació:

problemes amb el bricolatge. Es converteix en la
cuinera de l'escola oferint als nens uns deliciosos
espaguetis a la bolonyesa amb cucs ben «frescos». I, finalment,

MYST, M.
M. El llibre malèfic

descobreix una espècie rara d'òlibes que habita al bosc que en

És una història divertida plena de màgia i misteris que

realitat resultarà ser quelcom molt diferent del que ella s'imaginava.

ens proposa jocs interactius amb el lector. Conté màgia
i paraules malèfiques que ningú hauria d’escoltar mai ...

SALA i VILA, C. La Bruixeta Rosaura
SOCOLOVSKY, SILVINA. Gnoms, fades i ogres
THOMSON, EMMA . Amigas de verdad y otras aventuras

