
Viatja i omple la teva motxilla!



Tens a les mans el 

Aquest estiu pots endinsar-te en el món dels llibres viatjant per les 
històries que s’amaguen.

Com funciona?

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

2. Cada vegada que llegeixis un llibre, omple una de les pàgines de 
viatge lector.



3. Et proposem que vagis a la biblioteca. Et posaran un segell al 
viatge que hagis fet i podràs agafar més llibres per fer que la 
motxilla cada vegada sigui més i més gran!

4. En completar el carnet, guarda’l per portar-lo al teu tutor o 
tutora després de l’estiu.

Estàs a punt per començar un viatge inoblidable?
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Has arribat al final d’un gran viatge
a través de 10 apassionants rutes 

lectores. T’animem a continuar
gaudint amb noves històries,

les biblioteques són plenes
d’aventures per descobrir!  




