Primària

Els viatges literaris

Guia imprescindible
per al viatger lector
T’agrada viatjar? Doncs acompanya’ns en el nostre
recorregut literari.
Si vols un viatge complet d’etapa, tria el Viatge del
RODAMÓN. Un pla lector per curs, per viure històries
emocionants, fantàstiques, reals, misterioses… i
també compromeses.
I per seguir altres rutes literàries temàtiques, et
proposem aquest catàleg viatger:
• Viatge a la fantasia: fascinant recorregut per la

imaginació.
• Viatge emocional: una ruta guiada pels

sentiments.
• Viatge amb bruixes, vampirs, fantasmes...
• Viatge al món animal: un viatge amb pingüins,

cocodrils, girafes, formigues…
Viatja a www.jollibre.com i trobaràs recursos
didàctics suggeridors i pràctics per a l’aula.
Benvingut als viatges literaris de
!

RODAMÓN
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Fantasmes

Segrestats
d’incògnit
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978-84-16661-15-2

Els mitjons
de l’ogre
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La rosa de
Sant Jordi

La Palma,
una bruixa
escabellada

978-84-16661-06-0

978-84-16661-00-8
978-84-16661-01-5

El secret
de l’Òscar

978-84-16661-07-7

Per a tots els que desitgen un pla
lector complet per curs, seqüenciat
i flexible, hem creat el Viatge del
Rodamón.
Un recorregut complet per curs
carregat d’emoció, fantasia,
realisme, misteri i compromís.
I com que tot viatger necessita
una brúixola, t’oferim una guia de
lectura per a cada títol que podràs
trobar al nostre web.
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L’amic de
paper

VIATG ES TEMÀTICS

Viatge a la fantasia
El fascinant viatge de la nostra imaginació.
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978-84-16661-26-8
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978-84-16661-10-7

978-84-16661-06-0
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Versos perversos

978-84-16661-18-3

Sis contes revoltats

978-84-16661-12-1

El molinet màgic

Contes numèrics
una mica histèrics

978-84-16661-14-5

978-84-16661-20-6

La Rita fredolica

El timbaler del Bruc

Molts contes per jugar

VIATG ES TEMÀTICS

Viatge emocional
Una ruta en què no hi ha més brúixola que els nostres sentiments.
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L’amic de paper

Ai significa ‘amor’
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Les fades
són calbes
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L’extraordinari
Fèlix Feliç

Un correu molt
especial

VIATG ES TEMÀTICS

Viatge amb bruixes,
vampirs, fantasmes...
+8

Fantasmes

La bruixeta Encantada i
l’escombra Primmirada

La Palma, una bruixa
escabellada

La mòmia del Magnífic
Manetti
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Aristòtil, el millor gat
per a una bruixa

Segrestats d’incògnit
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Els mitjons de l’ogre
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Mixatxibutxi

El petit vampir

VIATG ES TEMÀTICS

Viatge al món animal
Un viatge amb pingüins, cocodrils, girafes, formigues...
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La Girafa, el Pelicà i jo

Bestiàrium

978-84-16661-21-3
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Les formigues
s’han refredat
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Aristòtil, el millor gat
per a una bruixa

Els pingüins del 44
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Som el que llegim, som llibres

www.jollibre.com

