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

Adaptacions Clàssics literatura / Amistat /Amor
romàntiques /

-

Aventures / Ciència-ficció / Contes tradicionals

-

Fantasia / Història / Humor / Igualtat

-

Investigació / detectius

-

Realista / Vida quotidiana / Terror / Por

Biblioteca Montserrat Roig
Sant Feliu de Llobregat
b.st.feliull.mr@diba.cat
http://bibliotecasantfeliu.blogspot.com

Nou portal infantil!!!
El Gènius té 4 personatges protagonistes que ens
guien en el viatge pel portal: en Gènius nen, en
PlayMe el gos, la Superheroïna Valentina i el
robot Bit. Tots 4 ens expliquen els racons del
portal i viuen grans aventures.
Us podeu connectar durant aquest estiu per
començar a conèixer aquest personatges i totes
les activitats que us ofereix aquest servei web.
Adéu Chilias, Benvingut Gènius!!
http://genius.diba.cat

Anem a l’escola!
Guia de lectura

BIBLIOTECA MONTSERRAT ROIG
C/ Montserrat , 1-3
08980 Sant Feliu de Llobregat
b.st.feliull.mr@diba.cat
http://bibliotecasantfeliu.blogspot.com
93-685-01-86
HORARI:
Matins de dimarts a dissabte 10:00 a 14:00 hores
Tardes de dilluns a divendres de 16:00 a 20:30 hores

PL

(Llibres de 0 a 3 anys)

GUETTIER, B. A l’escola.
(I* Gue)
HAINES, M. Prepara’t per anar a l’escola!
(I* Hai)
LUCHINI, M. Els Bum-Bum van a l’escola.
(I* Luc)

I* (Llibres de 0 a 6 anys)
BLAKE, S. No vull anar a l’escola!
(I* Bla)
BOGART, J.E. En Ramón aprèn a llegir.
(I* Bo)
CAPDEVILA, R. L’escola: quina aventura.
(I* Cap)
CHILD, L. Soy demasiado pequeña para ir al colegio.
(I* Gue)
MARTÍ, M. El primer dia.
(I* Mar)

EISEN, A. Niños que no quieren ir a la escuela: cómo
motivarlos para relacionarse en clase.
(RP 37.01 Eis)
JIMÉNEZ ORTEGA, J. Técnicas de estudio para niños.
(RP 371.3 Jim)
JONES, C. Cómo ser el mejor profesor de su hijo en
edad escolar.
(RP 37.01 Jon)
LEVINE, M. Contra el mito de la pereza: cómo niños
y padres pueden ser más productivo.
(RP 37.01 Lev)
LEVINE, M. Mentes diferentes, aprendizajes
diferentes : un modelo educativo para desarrollar el
potencial individual de cada niño.
(RP 37.01 Lev)
PÉREZ DE PABLOS, S. El papel de los padres en el
éxito escolar de los hijos.
(RP 37.01 Per)
SANS, A. Per què em costa tant aprendre?:
transtorns de l’aprenentatge.
(RP 37.01 San)

SÁNCHEZ, I. Mi primer día de colegio.
(I* San)
THOMAS, P. Haig d’anar a l’escola? Parlem del món
escolar.
(I* Tho)
LÉONARD, MARIE. Tibilí, el nen que no volia anar a
l'escola.
(I* Leo)

I* (Llibres de 0 a 6 anys. Lletra
lligada/Lletra pal)
SÁNCHEZ, I. Mi primer día de colegio.
(I* San)

Llibres de coneixements
FOX, J. Aprender a estudiar.
(I371.3 Fox)
MONREAL, V. L’Escola.
(I371.3 Mon)
CANDELL, A. Com ens hem de comportar a l’escola.
(I177.1 Can)

LINDO, ELVIRA. L'Olívia no vol anar a escola.
(I* Lin)
DENOU, V. El primer dia d’escola.
(I* Den)
HERVADA, N. En Pelut comença a l’escola.
(I* Her)

WEBS INTERESSANTS
A la web http://www.gencat.cat cerca

GEISLER, D. En Klaus va a l’escola.
(I* Gei)
GIMÉNEZ, X. La Pepa és a l’escola.
(I* Gim)

I també pots consultar aquestes Webs:
http://www.guiainfantil.com
http://www.familiaforum.net/
http://www.clubmadres.com/

RACÓ DE PARES
HENTIG, H. V. ¿Por qué tengo que ir a la escuela?
:cartas a Tobías.
(RP 37.01 Hen)

http://www.consum.cat/recomanacions/tornada_escola/

