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Viatja i omple la teva motxilla!



Aquest estiu pots viatjar a través de les històries que s’amaguen als 

llibres amb el teu

Com funciona?

1. Agafa el carnet i fes que sigui únic posant les teves dades personals.

2. Ves a la biblioteca, busca i agafa els llibres que més t'agraden.



3. Omple una de les pàgines d’aventura cada vegada que llegeixis 
un llibre. 

4. Porta el carnet lector al teu tutor o tutora quan tornis a l’escola 
després de l’estiu i et donarà el diploma de súper lector/a.

Estàs a punt per començar un viatge inoblidable?
Comença l’aventura lectora d’aquest estiu!



Signatura
RETR AT



Estic fent                    de primària

Em dic

Vaig a l’escola

Visc a

 Tinc                        anys



Títol

Autor/a

Valoració



He escollit aquest llibre per què...

El que més m’ha agradat és...

El que menys m’ha agradat és...



T’atreveixes a...
Fer un dibuix del o la protagonista del conte.



?
Sabies que...

L’arbre més vell del món té 4.848 anys i rep 
el món de Matusalem? O quina és la perso-
na més vella del món? Si vols saber la 
resposta i conèixer moltes més curiositats 
sobre el món que ens envolta, vés a la biblio-
teca i demana llibres de coneixement. 

A més, a més, us animeu a...

Fer la llista de la compra amb tot el 
que necessiteu per cuinar la recepta 
del vostre plat preferit en família?



Títol

Autor/a

Valoració



He escollit aquest llibre per què...

El que més m’ha agradat és...

El que menys m’ha agradat és...



T’atreveixes a...
Escriure un final alternatiu.



?
Coneixes al...

Petit Príncep o a l’Alícia al País de les Mera-
velles? Si vols descobrir les seves aventures 
i moltes més, vés a la biblioteca i demana 
llibres d’aventures.

A més, a més, us animeu a...

Jugar amb la teva família a inventar 
una història amb tres paraules alea-
tòries? Us deixem alguns exemples: 
volar, unicorn i illa o riure, girafa i 
univers.



Títol

Autor/a

Valoració



He escollit aquest llibre per què...

El que més m’ha agradat és...

El que menys m’ha agradat és...



T’atreveixes a...
Imaginar què haguessis fet tu si fossis el o la protagonista del llibre.



?
Endevines què és...

De dotze germans que som, soc el segon i en 
canvi, soc el més petit de tots. Si vols saber 
la resposta que s’amaga darrera d’aquesta 
endevinalla i conèixer moltes més, vés a la 
biblioteca i demana llibres d’endevinalles i 
enigmes.

A més, a més, us animeu a...

Escriure la vostra obra de teatre i 
representar-la en família?



Títol

Autor/a

Valoració



He escollit aquest llibre per què...

El que més m’ha agradat és...

El que menys m’ha agradat és...



T’atreveixes a...
Crear la teva pròpia història només amb les il·lustracions del llibre.



?
T’imagines...

On s’amaguen les fades, els follets o els 
dracs? Per descobrir-ho, vés a la biblioteca 
i demana llibres de fantasia.

A més, a més, us animeu a...

Escriure una carta a algun familiar o 
amistat que faci molt que no veieu per 
enviar-li aquest estiu?



Títol

Autor/a

Valoració



He escollit aquest llibre per què...

El que més m’ha agradat és...

El que menys m’ha agradat és...



T’atreveixes a...
Agafar tot el que tinguis per casa i crea la teva disfressa del o la pro-
tagonista de la història. Dibuixa’t. 



?
Ets capaç de...

Trobar ràpidament la sortida d’un laberint? 
Tots aquests jocs i molts més els pots trobar 
als llibres de joc, vés a la biblioteca i dema-
na'ls. 

A més, a més, us animeu a...

Anar tota la família a la biblioteca i 
escollir cadascú un llibre per llegir 
plegats?





Has arribat al final d’un gran viatge
a través de 5 apassionants rutes 
lectores. T’animem a continuar

gaudint amb noves històries,
les biblioteques són plenes
d’aventures per descobrir!  
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