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Aprendre a llegir és un acte màgic. Els llibres 
ens acompanyen al llarg de la nostra vida i són 
testimonis del nostre creixement personal. 
Canvien la nostra manera de percebre i abordar 
el món. Ens transformen.

Hui, l’escola té el repte de desenvolupar en  
els estudiants la capacitat d’aprendre  
a reflexionar, de qüestionar la realitat i de 
valorar l’aprenentatge individual i col·lectiu. Per 
a fer-ho, cal consolidar la comprensió lectora, 
l’expressió oral i escrita, afavorir la comprensió 
del món natural i social, el raonament 
analític i crític, el treball col·laboratiu, i 
també la capacitat d’interpretar la informació 
i aplicar-la. I vosaltres, DOCENTS, sou 
agents imprescindibles per a assolir aquests 
objectius, plantant la llavor del canvi.

A fi de facilitar aquesta inestimable tasca, 
en Jollibre us proposem un pla lector 
orientat a la formació de persones reflexives, 
responsables, creatives, actives… Lectors  
i lectores per a transformar el món.

EL CANVI CREIX EN ELS LLIBRES
SOM EL QUE LLEGIM
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Per als alumnes 
i les alumnes
Cada persona té els seus propis gustos 
i ritmes lectors; encertar amb una 
selecció adequada de títols no és una 
tasca fàcil. En la nostra proposta de 
quatre llibres per curs hem tingut en 
compte els criteris següents: 

• Textos de gran qualitat literària.

• Autores i autors valencians i internacionals.

• Temes i gèneres variats.

• Llibres que treballen els continguts de les àrees curriculars.

•  Arguments suggeridors per a aprendre, imaginar, apreciar,
valorar, reflexionar i gaudir.

• Llibres per a ritmes lectors diferents.
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Per als docents
Buscar idees, motivar, dinamitzar, 
ensenyar, provocar opinió, ajudar  
a comprendre, etc., són tasques  
complexes del dia a dia a l’aula, en 
les quals s’inverteix temps i esforç.

Per això, en Jollibre us proposem  
recursos estimulants i eficaços per 
a ajudar a formar lectors i lectores 
competents.

•  Guies de lectura: Moltes propostes pràctiques i
creatives per a aprendre, reflexionar i gaudir amb
els llibres.

•  Test de comprensió lectora: Indicadors dels progressos
en les competències corresponents.

•  Banc de recursos en la web: Varietat de propostes
pràctiques i estimulants per a despertar les ganes de
llegir: articles, cartells, retallables, recomanacions, etc.

•  Bones pràctiques: Un espai per a compartir i
promoure projectes i idees enginyoses vinculades amb
les pràctiques lectores.
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GUIA DE LECTURA

Les nostres guies de lectura consten 
dels apartats següents:

PRESENTACIÓ DE L’OBRA
• L’autor o l’autora.

• La il·lustradora o l’il·lustrador.

• L’obra.

• Per què cal llegir-la?

•  Aportació del llibre al desenvolupament
de les competències.

• Educació en valors.

PROPOSTA D’ACTIVITATS
• Per a llegir i comprendre.

• Per a investigar.

• Per a debatre.

• Per a crear.

FITXA DE LECTURA

TEST DE  
COMPRENSIÓ LECTORA
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Gerber i Madhubala

Autor: Carles Cortés
Il∙lustració de la coberta: Aitana 
Carrasco Inglés
ISBN: 978-84-16666-95-9
Nre. de pàgines: 136
Gènere: Novel·la
Temes i valors: Amistat, aventura, 
diversitat, educació ambiental, misteri

Una setmana  
tirant de rock

Autora: Gemma Pasqual i Escrivà
Il∙lustració de la coberta: Albert Espí
ISBN: 978-84-16666-22-5
Nre. de pàgines: 144
Gènere: Novel·la
Temes i valors: Amistat, família

En quin planeta vius? 

Autora: Maria Jesús Bolta
Il∙lustració de la coberta: Beatriz Castro
ISBN: 978-84-16666-86-7
Nre. de pàgines: 152
Gènere: Novel·la
Temes i valors: Aventura, fantasia, humor

Un treball perillós

Autor: Joaquim Beltran
Il∙lustració de la coberta: Carlos Tomás
ISBN: 978-84-16666-24-9
Nre. de pàgines: 112
Gènere: Novel·la
Temes i valors: Misteri, solidaritat
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Premeu les cobertes i accediu a les fitxes dels llibres.

https://www.jollibre.com/libro/gerber-i-madhubala
https://www.jollibre.com/libro/una-setmana-tirant-de-rock
https://www.jollibre.com/libro/en-quin-planeta-vius
https://www.jollibre.com/libro/un-treball-perillos
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+12

+12

+12

+12

El retorn  
dels llops marins

Autor: Carles Cortés
Il∙lustració de la coberta: Paco Roca
ISBN: 978-84-16666-26-3
Nre. de pàgines: 112
Gènere: Novel·la
Temes i valors: Aventura, educació 
ambiental

La volta al món 
en 80 dies 

Autor: Jules Verne
Il∙lustrador: Lorenzo Rodríguez
ISBN: 978-84-16666-54-6
Nre. de pàgines: 152
Gènere: Novel·la
Temes i valors: Aventura, diversitat, 
multiculturalitat, relacions humanes

Un món per guanyar

Autor: Joan Carles Ventura
Il·lustració de la coberta:  
Gemma Capdevilla
ISBN: 978-84-16666-46-1
Nre. de pàgines: 192
Gènere: Novel·la
Temes i valors: Aventura, educació 
ambiental, imaginació

La màgia del temps

Autora: Gemma Pasqual i Escrivà
Il∙lustració de la coberta: Ana Zurita
ISBN: 978-84-16666-23-2
Nre. de pàgines: 144
Gènere: Novel·la
Temes i valors: Aventura, pau
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Premeu les cobertes i accediu a les fitxes dels llibres.

https://www.jollibre.com/libro/el-retorn-dels-llops-marins
https://www.jollibre.com/libro/la-volta-al-mon-en-80-dies
https://www.jollibre.com/libro/un-mon-per-guanyar
https://www.jollibre.com/libro/la-magia-del-temps
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El temps d’Aila

Autor: Vicent Borràs
ISBN: 978-84-16666-49-2
Nre. de pàgines: 112
Gènere: Conte
Temes i valors: Amistat, 
desenvolupament personal, família

La por que no 
s’acaba mai

Autora: Dolors Garcia i Cornellà
ISBN: 978-84-16666-31-7
Nre. de pàgines: 136
Gènere: Novel·la
Temes i valors: Convivència social, 
resolució de conflictes

Marina 

Autora: Gemma Pasqual i Escrivà
ISBN: 978-84-16666-28-7
Nre. de pàgines: 144
Gènere: Novel·la
Temes i valors: Convivència social, 
racisme, relacions humanes, valentia

La fàbrica

Autora: Gemma Pasqual i Escrivà
ISBN: 978-84-16666-99-7
Nre. de pàgines: 144
Gènere: Novel·la
Temes i valors: Compromís, convivència 
social, responsabilitat
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Premeu les cobertes i accediu a les fitxes dels llibres.

https://www.jollibre.com/libro/el-temps-daila
https://www.jollibre.com/libro/la-por-que-no-sacaba-mai
https://www.jollibre.com/libro/marina
https://www.jollibre.com/libro/la-fabrica
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Deixar volar coloms

Autora: Lliris Picó
ISBN: 978-84-16666-37-9
Nre. de pàgines: 104
Gènere: Novel·la
Temes i valors: Amor, crítica social, 
desenvolupament personal

Llibres amb perfum 
de sang

Autor: Silvestre Vilaplana
ISBN: 978-84-16666-33-1
Nre. de pàgines: 192
Gènere: Novel·la
Temes i valors: Aventura, valentia

Mitges veritats

Autor: Josep Lluís Roig
ISBN: 978-84-16666-09-6
Nre. de pàgines: 104
Gènere: Novel·la
Temes i valors: Aventura, conflicte 
polític, convivència social, solidaritat

L’últim vaixell

Autora: Gemma Pasqual i Escrivà
ISBN: 978-84-16666-29-4
Nre. de pàgines: 224
Gènere: Novel·la
Temes i valors: Compromís, conflicte 
polític, no-violència, solidaritat

ES0000000140262 192970_Plan_Lector_Secundaria_Jollibre_VOR_106538.indd   9 19/01/2021   16:53:10

Premeu les cobertes i accediu a les fitxes dels llibres.

https://www.jollibre.com/libro/deixar-volar-coloms
https://www.jollibre.com/libro/llibres-amb-perfum-de-sang
https://www.jollibre.com/libro/mitges-veritats
https://www.jollibre.com/libro/lultim-vaixell


  
facebook.com/Jollibre

 
@jollibre

 
@jollibre

Us convidem  
a seguir-nos!

Animeu-vos a indagar i entreu 
a formar part de la nostra 
comunitat lectora! 

www.jollibre.com

I no us oblideu de les nostres 
xarxes socials. Si el que us 
agrada és compartir i potenciar 
el contacte permanent amb 
la comunitat lectora, en els 
nostres perfils informem de tot 
el que té relació amb el món de 
la literatura infantil i juvenil.

Uniu-vos-hi!

Web i xarxes socials
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Índex de delegacions

COMUNITAT VALENCIANA

València
C/ València, 44
46210 Picanya
(València)
Tel.: 96 159 43 90 / 96 159 43 91

Alacant
Avda. de l’Euro, 31
PPolígon Industrial Las Atalayas 
03114 Alacant
Tel.: 96 510 15 90

E-mail: profescv@santillana.com
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