Secundària

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 apassionant: L’aventura de viure és el major viatge
• Viatge per la realitat: Rutes que ens comprometen amb el

món
• Viatge amb misteri: Camins plens d’interrogants i suspens
• Viatge en la història: Creuar el temps i descobrir en l’ahir el

que som avui
Viatja a www.jollibre.com i trobaràs recursos didàctics
suggeridors i pràctics per a l’aula. Benvingut als viatges
literaris de
!
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Per als qui volen una selecció
de títols completa, seqüenciada
i flexible, hem creat el Viatge
del Rodamón.
Un recorregut complet per curs
carregat d’emoció, fantasia,
realisme, misteri...
Tots els llibres del Rodamón
disposen d’una guia d’animació
a la lectura.

2n ESO

978-84-16666-22-5

1r ESO

Et recorde,
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Som el que llegim, som llibres

www.jollibre.com

