LA LLIGA DELS LLIBRES
2018 – 2019

INTRODUCCIÓ

FUNCIONAMENT

La lliga dels llibres és una activitat de dinamització de la lectura que
s’ofereix als alumnes de 5è de primària de totes les escoles de la ciutat.

La lliga dels llibres proposa a cada grup classe participant la lectura d’un
lot de 15 llibres de temes i d’estils variats, escrits en català, castellà i
anglès, els mateixos llibres per a tots els grups participants. Els lots són
donats per l’Ajuntament, i a més, tots els títols es poden trobar a les
biblioteques de la Ciutat.

Aquesta activitat està organitzada pels departaments de Cultura i
d’Educació de l’Ajuntament de L’Hospitalet.

Amb aquesta activitat pretenem:
 Engrescar els nois i les noies en el plaer de la lectura.
 Reforçar l’hàbit, el domini i la comprensió lectora.
 Atansar als nois i a les noies un ventall de llibres que els permeti
conèixer diversos tipus d’estils narratius.
 Implicar els pares i mares en les lectures dels seus fills.
 Apropar i donar a conèixer les biblioteques de la Ciutat.

La participació en La lliga dels llibres és col·lectiva, cada equip-classe ha
de llegir els 15 llibres proposats. Cada nen/a pot llegir tants llibres com
vulgui. Quants més llibres hagin llegit més nens/es, més possibilitats
d’arribar a la final.
Després de llegir els llibres, cada equip-classe ha de preparar preguntes
sobre les lectures fetes, que aniran dirigides als grups amb els quals
jugaran. És, per tant, convenient que el màxim d’alumnes llegeixin el
màxim de llibres.
La lliga dels llibres s’estructura en successives partides eliminatòries
entre els grups-classe de les escoles participants. En aquestes partides es
faran les preguntes proposades pels nens/es. Cada grup ha de preparar
un màxim de quatre preguntes per cada un dels títols.

 Fomentar l’aprenentatge de la llengua anglesa.
Com cada any, totes les partides del joc es faran a les biblioteques de la
ciutat durant tot el mes de maig. La final serà a la Biblioteca Central
Tecla Sala.
Després de la celebració de la final de La lliga dels llibres, l’activitat es
clourà amb una festa on es reuniran tots els alumnes i mestres
participants.
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CALENDARI

 Inici i presentació de l’activitat 11 d’octubre.
 Presentació de l’activitat als pares i mares dels alumnes
participants (data a concretar).
 El primer trimestre de l’any rebrem la visita d’un autor o autora
dels llibres proposats a La lliga dels llibres.
 L’últim dia per entregar les preguntes serà el 12 d’abril i es podran
enviar a l’adreça electrònica biblioteques@l-h.cat
 La comissió de correcció de les preguntes es trobarà els dies 24 i
25 d’abril, de 15 a 17 hores.

PER AL PROFESSORAT

Durant el curs, es realitzaran dues visites per part de la persona
dinamitzadora de l’activitat, la qual vetllarà pel ritme, el treball i la
participació de les escoles.
La tria de les lectures de La lliga dels llibres ha estat seleccionada
per la Llibreria Al·lots, de Barcelona, especialitzada en literatura
infantil i juvenil.
La tasca dels mestres s’hauria de centrar en el seguiment de les
lectures dels alumnes i ajudar-los a preparar les preguntes de cada
llibre.
Les preguntes han de ser concretes i enginyoses, han de respondre
a qüestions sobre els personatges, les situacions, els paisatges… No
han de preguntar sobre cites textuals dels llibres.

 Totes les partides del joc es faran del 2 al 30 de maig.

És molt important que el professorat llegeixi tots els llibres de La
lliga dels llibres per tal de dinamitzar i compartir la lectura amb
l’alumnat i poder valorar si les preguntes són, o no, adequades dins
del context del llibre.

 La festa per a tots els grups participants serà el divendres 31 de
maig.

De cara a la revisió de les preguntes és recomanable
l’especialització sobre un llibre concret, per part de cada mestre.
Això farà que la correcció sigui més àgil i eficaç.
La festa de La lliga dels llibres és el punt final de l’activitat i
moment de trobada entre tots els participants. L’assistència per
part dels alumnes és important.
Per a més informació, podeu trucar a la Xarxa de Biblioteques de
l’Hospitalet. Ens trobareu al telèfon 93 403 68 61 ó també podeu
enviar-nos un correu a biblioteques@l-h.cat
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ESCOLES-GRUPS PARTICIPANTS

1. ALPES
2. BERNAT DESCLOT
3. CAN VIDALET
4. CANIGÓ
5. ERNEST LLUCH - A
6. ERNEST LLUCH - B
7. FAX
8. FOLCH I TORRES - A
9. FOLCH I TORRES - B
10. FREDERIC MISTRAL - A
11. FREDERIC MISTRAL - B
12. JOAN MARAGALL
13. LA CARPA – A
14. LA CARPA – B
15. LA CARPA – C
16. LA MARINA – A
17. LA MARINA – B
18. LOLA ANGLADA
19. MARE DE DÉU DE BELLVITGE
20. MILAGROS CONSARNAU – A
21. MILAGROS CONSARNAU – B
22. PABLO NERUDA
23. PATUFET SANT JORDI – A
24. PATUFET SANT JORDI – B
25. PAU CASALS – A
26. PAU CASALS – B
27. PAU SANS
28. PEP VENTURA – A
29. PEP VENTURA – B
30. PERE LLISCART –A
31. PERE LLISCART – B
32. RAMON MUNTANER
33. SANT GERVASI
34. SANT JOSEP EL PI
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ELS LLIBRES QUE LLEGIREM

 La pel·lícula de la vida, Maite Carranza (*)
 La tribu dels Zippoli, David Nel·lo (*)
 L’ílla de Paidonèsia, Oriol Canosa (*)
 I si fos un ocell?, Anna Manso (*)
 Els meus trucs per sobreviure a les classes de natació, Gideon
Samson (*)
 Poemar el Mar, Antonio García Teijeiro
 Voilà! Els besnéts del gat amb botes, Anna Fité
 Piara, Mónica Rodríguez
 D’aquí no passa ningú!, Isabel Minhós i Bernardo P.Carvalho
 Les enigmàtiques fotos del senyor Clarissa, Pep Molist
 Armstrong, Torben Kulhmann
 El pequeño vampiro, Angela Sommer Bodenburg
 T’ho diré cantant, Jordi Folck
 Soy una nuez, Beatriz Osés
 Llibre d’anglès, a determinar pels mestres

(*) Són els títols repetits del curs passat
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La pel·lícula de la vida

Maite Carranza
Il·lustracions d’Iratxe López de Munáin
Premi Vaixell de Vapor. Cruïlla.

La història de l’Olívia i en Tim, una història que es comença a
desfer quan els han de fer fora de casa, ja que la seva mare, que
és actriu, no pot pagar els rebuts de la hipoteca.
I l’Olívia per ajudar a que el seu germà no s’espanti, li diu que tot
és un guió, que estan rodant una pel·lícula i que res no està escrit,
que ell actuï com un gran actor.

La tribu dels Zippoli
David Nel·lo
Il·lustracions de Pere Ginard
Ed. Bambú

Tota la família d’en Guillem és lectora, menys ell.
Ell només vol llegir els còmics del Tintín.
Quan té un llibre a les mans i hi ha una paraula que no entén,
s’encalla, es posa nerviós i acaba per deixar el llibre.
Fins que una bibliotecària posarà a les seves mans el llibre dels
Zippoli.
Un llibre per fer lectors i lectores.

Un llibre per parlar dels desnonaments, de la realitat i de la força
que tots tenim dins per tirar endavant. I que mai no estem sols.
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L’ílla de Paidonèsia
Oriol Canosa
Il·lustracions de Gabriel Salvadó
Premi Folch i Torres 2016. La Galera.

En Nicolau es farta de les discusions a totes hores dels seus pares
durant les vacances. Així que decideix baixar del creuer i anar a
parar a una petita ílla deserta. I allà fundar un país, Paidonèsia a
on només hi poden viure nens i serà governat per nens i nenes, al
punt d’entrar a les Nacions Unides.
Anem descobrint tota la seva aventura a partir de les cartes que
envien des de Paidonèsia a diferents personatges i les que ells van
rebent.

I si fos un ocell?

Anna Manso
Il·lustracions de Susana Campillo
Col·lecció la meva arcàdia. Arcàdia editorial

La mare de l’Arnau té por de les altures, una por horrible. I l’Arnau
trama un pla per tal d’ajudar-la a superar aquesta por,
li regala dos ocells.
La seva germana, adolescent i egoïsta, el seu pare que va amunt i
avall i sempre ocupat amb els seus problemes. Sort que l’Arnau
passa l’estona al taller del Paco, fent invents. I intentant resoldre
els problemes dels altres.
Un llibre que mira el món dels adults des de la mirada d’un
noi, un història plena de tendresa i d’amor cap els pares.

Un llibre per riure, per llegir en veu alta, per tornar a escriure
cartes i per criticar el món dels adults.
Es pot dedicar un trimestre a la seva lectura col·lectiva i en veu
alta, i també dóna per una posterior proposta d’escriptura .
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Els meus trucs per sobreviure a les classes de
natació

Gideon Samson
Il·lustracions d’Anke Kulh
Traducció de Jong i Gustau Raluy
Takatuka

Anar a classe de natació és una mena de tortura per en Gied.
Només una cosa el tranquil·litza, observar des de l’autobús que
el porta a l’infern aquós a l’home que li dóna de menjar als
coloms al parc. Però un dia, no el veu. Què passarà?

Poemar el Mar

Antonio García Teijeiro
Ilustraciones de Xan López Domínguez
Editorial Anaya
Premio Nacional de Literatura Infantil y
Juvenil, 2017

El protagonista de estos versos es el mar. Un mar que ronca, que
moja con poemas, que tiene trenzas, que camina seco, que llora
por dentro y cala por fuera. Mares con islas como estrellas, mares
de plumas que son de agua y miel, mares de tinta verde con
barquitos de papel.

Un llibre per parlar de les obsessions i les pors, de les coses que
ens tranquil·litzen, de les rutines i també de la realitat que ens
envolta.
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Voilà! Els besnéts del gat amb botes

Piara

Anna Fité
Il·lustracions de Laia Ferraté
Grumet vermell, La Galera

Mónica Rodríguez
Ilustraciones de Patricia Metola
Ed. Narval
Mònica Rodríguez ha guanyat el Cervantes
Chico 2018.

El Charles i el Guillaume, els dos besnéts preferits del Gat amb Botes,
es dirigeixen al castell de Carabàs. El seu besavi té un missatge
sorpresa per a ells. S'acosten els seus aniversaris i els ha preparat un
regal molt especial... Però per aconseguir-lo, tenen només tres dies per
demostrar-li que se'l mereixen!

La vida de Ángela da un vuelco con la llegada de un misterioso
chico rubio al pueblo. Intrigada por sus ojos tristes y sus modos de
la capital, Ángela le enseñará a disfrutar de su pequeño mundo,
marcado por la relación con los animales, las verdes dehesas y los
infinitos cielos azules. Las semanas que pasarán juntos, repletas de
descubrimientos y emociones, cambiarán la vida de Ángela para
siempre.
Una historia en la que el amor a los animales y a la naturaleza
se convierten
en
una
poética
del
mundo
rural.
La ilustración bicroma nos sumerge en un universo pictórico de
gran sensibilidad.
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D’aquí no passa ningú!

Isabel Minhós Martins
Il·lustracions de Bernardo P.Carvalho
Traducció Pere Comellas
Ed. Takatuka

Les enigmàtiques
Clarissa

fotos

del

senyor

Àlbum il·lustrat

Pep Molist
Il·lustracions de Núria Feijoó
Ed. Animallibres

Hi havia una vegada un general que volia ser l’heroi d’una història.
Però per tal que algú es converteixi en heroi d’una història, cal
que faci alguna cosa que mereixi aquest honor: afrontar els perills
amb coratge, atrevir-se a actuar quan es creu que s’ha de fer... i
altres tants exemples que podríem donar.

En Lluc i la Rita visiten per primera vegada el Mercat dels
Encants, un lloc on, segons els ha dit el seu pare, pots trobar
allò que no trobaràs enlloc, ni tan sols a Internet.

Malgrat això, el general d’aquesta història pensava que el camí
més directe per convertir-se en heroi era aparèixer en un llibre.
Fins i tot sense fer res d’especial. El general tenia un exèrcit de
guàrdies que l’obeïa al peu de la lletra. Complien totes les ordres,
fossin les que fossin. Un dia el general va prendre una decisió...
Ben absurda, és clar!

Allà, en Lluc es queda palplantat davant d’una foto antiga que
hi ha en una parada. Té la sensació que no és la primera
vegada que veu aquella fotografia, però no recorda ni quan, ni
on.

Premi Liberisliber Xic 2017 de la fira d'editorials independents
Liberisliber de Besalú (Girona)
Premi Nacional de Còmic 2015 Portugal - Millor il·lustració
d’àlbum infantil (autor portuguès)
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Armstrong
El pequeño vampiro
Torben Kulhmann
Traducción Susana Tornero
Ed. Juventud

Angela Sommer Bodenburg
Ilustraciones de Amelie Glienke
Traducció de Marta Milian

Àlbum il·lustrat
Ed. Jo llibre. Santillana

El libro, con unas maravillosas ilustraciones llenas de detalles,
termina con una breve historia acerca de los viajes espaciales, desde
las observaciones de Galileo sobre la naturaleza del universo a los
primeros pasos del hombre en la Luna.
Este libro fascinará a los aspirantes a astronauta de todas las edades,
que persiguen los grandes sueños y se esfuerzan por conseguirlos, tal
como hicieron aquellas personas que descubrieron como llegar a la
Luna y volver.

Ha ocurrido algo maravilloso, algo que hasta el momento sólo
sucedía en las historias de misterio: Antón ha conocido a
Rüdiger, un vampiro de los de verdad. Las aventuras que
siempre ha imaginado, van a hacerse por fin realidad ante el
asombro de sus padres: criptas secretas, vuelos nocturnos,
cementerios abandonados....

Un pequeño gran clásico.
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T’ho diré cantant
Soy una nuez
Jordi Folck
Il·lustracions de Leo Flores
Ed. Publicacions Abadia de Montserrat

Beatriz Osés
Ilustraciones de Jordi Sempere
Ed. Edebé

Narrativa musical
Premio Edebé de literatura infantil 2018

L’Ilai rep una notícia que el deixa sense veu: els seus pares han
acordat separar-se. Des d’aquell moment sent un nus a la gola
que li atura totes les paraules. Només quan recordi el cant de la
natura als bells estius de Finlàndia, l’Ilai s’atrevirà a obrir la boca;
però tot allò que digui serà cantant. I no a tothom li agrada que
algú canti a tothora...
T’ho diré cantant és un llibre PARLAT, CANTAT i BALLAT, una
comèdia musical sobre l’afany de superació i el valor de l’amistat
amb dinou cançons i nou partitures.
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Una original, divertida y entrañable novela que nos habla de la
soledad de las personas y de los refugiados.
Me llamo Omar y soy una nuez. Mi padre era jardinero y mi madre
olía a canela. A los dos se los comió el mar poco antes de llegar a
la playa. Los vi desaparecer mientras flotaba en aquella cáscara de
nuez, junto a otros desconocidos. De los tres, sólo yo llevaba un
pequeño salvavidas con mi nombre. Lo había escrito mi madre
para que no lo olvidara nunca.
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LLIBRE D’ANGLÈS
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INFORMACIÓ DE L’ACTIVITAT AL WEB DE
BIBLIOTEQUES

http://www.bibliotequeslh.cat/
en el desplegable escollir PER A TU / ESCOLES I
ENTITATS

Regidoria de Cultura
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Regidoria d’Educació
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