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INTRODUCCIÓ
El nostre objectiu principal és oferir una sèrie de recursos d’ampliació per complementar la Lliga de llibres, una activitat de
dinamització de la lectura destinada als alumnes de cinquè de primària de totes les escoles de la ciutat de l’Hospitalet de Llobregat.
Aquests recursos poden manifestar-se, per una banda, com a activitats d’ampliació del propi llibre, de l’autor o de la temàtica que
tracta o, per una altra banda, com pàgines web, vídeos o blocs que complementen la lectura.
El que pretenem amb els recursos d’ampliació és el següent:
●
●
●
●
●

Complementar l’activitat iniciada amb
La lliga dels llibres.
Establir una continuïtat amb l’activitat de dinamització de la lectura.
Apropar i donar a conèixer els autors dels llibres proposats per l’activitat de dinamització.
Implicar als alumnes en temes d’interès que són recollits als llibres tractats.
Desenvolupar competències, habilitats i destreses relacionades amb la cerca i recollida d’informació.
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1. Molsa
Recurs:
http://elblocdemolsa.blogspot.com.es/

Bloc en el que es recull una sèrie de crítiques, comentaris i propostes sobre el llibre la Molsa de David Cirici.
Recurs:
http://www.planlector.com/descarga.asp?idDoc=1880&d=MOLSA%20_ESTRATEGIAS.pdf
Conjunt d’activitats, sobre la lectura, que estan destinades a realitzarse abans de la lecutra, durant la lectura i després
de la lectura.
Recurs 
http://www.edebe.com/publicacionesgenerales/img/cast/109588.pdf
Pdf del primer capítol del llibre en format online.
2. Ara tornem, hem anat un momentet a l’Àfrica
Oliver Scherz Ed. Cruïlla Barcelona: 2015
Recurs:
http://www.zoobarcelona.cat/ca/coneixelzoo/animalspercategories/mamifers/detallfitxa/animal/elefantafrica/
Els elefants al Zoo de Barcelona
Recurs: 
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/titolvideo/video/3333630/ Video “La presència d’elefants al zoo
de Barcelona a debat”.
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3. Un amic excepcional
David Walliams Ed. Montena Barcelona: 2014
Recurs: 
https://ca.wikipedia.org/wiki/Sense_sostre
Wikipedia: les persones sense sostre
Recurs:
http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/hospitalet/lhospitaletamplianouloperaciofredperlespersonessen
sesostre3828439
Operació fred a l’Hospitalet
4. Amics monstruosos
Anna Manso Ed. Animallibres Barcelona: 2014
Recurs: 
http://recursos.fgsr.es/autores/resultados/ver_ficha?id=12832
Web sobre Anna Manso Munné

PÀGINA 4

LA LLIGA DELS LLIBRES 2015-201
6

5. A lo bestia
Mar Benegas Ed. Litera Albuixech: 2014
Recurs:
https://biblioabrazo.wordpress.com/2012/01/16/alobestiamarbenegasyguridi/
Web sobre aquest llibre a “Biblioabrazo”

6. Brujarella
Iban Barrenetxea Ed. Thule Barcelona: 2014
Recurs:
http://www.pencililustradores.com/novedad.php?id=00000000AQ

Web sobre les il∙lustracions del llibre

7.
El misteri de la tifa de gos abandonada
Recurs:
http://www.editorialbambu.com/ca/llibre/elmisteridelatifadegosabandonada_80270217/#

Pàgina web de l’editorial que consta d’un pdf amb les primeres pàgines del llibre en format online, d’un audio o
d’informació sobre l’autor del llibre.

PÀGINA 5

LA LLIGA DELS LLIBRES 2015-201
6

8. Dragonero
Josh Lacey Ed. Ekaré Barcelona: 2014
Recurs:
http://www.carrutxa.cat/drac/llegendes.html
Web sobre llegendes de dracs

9.Una gàbia, un tresor i unes sabatilles vermelles
Recurs:
http://ca.wikipedia.org/wiki/Flavia_Company

Biografia de l’autora Flavia Company

10. Arriba el Sr. Flat!
Jaume Copons Ed. Combel Barcelona: 2014
Recurs:
http://silviacantos.blogspot.com.es/2014/12/ressenyalagusielsmonstres.html

Web de la Sílvia Cantos sobre la col∙lecció de llibres del Sr Flat
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11. Flora y Ulises
Kate DiCamillo Ed. Océano Barcelona: 2015
Recurs:
http://www.floraandulysses.com/home.html

Pàgina de recursos (en anglès)

12. El guardià dels cinc secrets
David Navalón Ed. Bromera Alzira: 2014
Recurs:
https://www.youtube.com/watch?v=7YI9GV7Qo0c
Vídeo de youtube entrevista a l’autor sobre el llibre

13. Això és un secret que només sé jo
Eulàlia Canal Ed. Animallibres Barcelona: 2014
Recurs: 
http://eulaliacanal.blogspot.com.es/2014/02/aixoesunsecretquenomessejo.html
Blog de la Eulàlia Canal sobre els seus llibres
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14. Minimalário
Recurs: 
http://www.rtve.es/alacarta/videos/pagina2/pagina2miniclublecturaminimalario/2413732/
Vídeo on dos alumnes d’una escola ens expliquen coses del llibre i ens el recomanen
Recurs: 
http://www.kalandraka.com/es/colecciones/nombrecoleccion/detallelibro/ver/minimalario1/
Web en la que es poden consultar les primeres pàgines del llibre en format online.
15. El secret de Morisville
Recurs:
https://www.youtube.com/watch?v=gW_jg5r2mLU&feature=youtu.be

Booktrailer de l’editorial que ens presenta la col∙lecció Zona Zombie
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