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Tractament: Fantasia

Autora: M. Àngels Juanmiquel Rovira

Il·lustradora: Leticia Ruifernández

Pàgines: 78

ISBN: 9788467377668

P.V.P.: 7,90 €

“La Lluna guarda la seva claror en les pedres, 
feta un polsim d’escates, per poder sentir 
l’escalfor dels nostres dits quan en collim 
una i ens la fiquem a la butxaca.”

La Lluna a la butxaca

 Els seus temes: llegendes i contes.

 La seva relació amb la poesia i l’expressió oral.

 La seva lectura de l’àrea d’Atenció educativa i Educació artística.

Introdueixi’l al seu itinerari lector per

Tractament: Aventures

Autora: Eulàlia Canal

Il·lustradora: Elena Frauca

Pàgines: 52

ISBN: 9788467377644

P.V.P.: 7,90 €

La Tocanassos

En un arbre centenari hi vivien tres bruixes: la Tocanassos, la Culdangunies i la 
Potagripau.La Tocanassos, que vivia a la branca més alta, tenia el costum de llençar 
les deixalles arbre avall.Així, espines de peix, granes de meló, closques d’ou...i tota 
mena de sobres anaven a parar al cap de laCuldangunies i la Potagripau. Un dia les 
dues bruixes s’ atipen de la Tocanassos i comencen a rumiar un pla per acabar amb 
la pluja de deixalles. Un pla que acabará tenint un efecte sorprenent!

 Els seus temes: l’amistat.

 La seva relació amb la literatura fantástica i d’aventures.

 La seva lectura des de l’àrea d’Atenció educativa i Educació artística.

Introdueixi’l al seu itinerari lector per
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Et proposem els següents itineraris lectors dissenyats a partir del nivell de 
dificultat i del tractament de les lectures. Quin prefereixes per al teu classe?

Itineraris lectors

Aquesta selecció de títols t’ajudarà a 
millorar la competència lectora dels 
teus alumnes en funció de nivell de 

complexitat textual i literària.

Àmplia l’univers lector dels teus 
alumnes i desenvolupa la capacitat 

de comprensió i imaginació.
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