
M’acompanyes
a viatjar a través

de la lectura?



Com ho hem de fer?

1. Abans de res, necessites un carnet viatger que t’identifiqui, ja 
que només amb aquest carnet podràs creuar les fronteres entre 
les diferents aventures sense cap problema. Agafa el document i 
indica-hi les teves dades personals a la primera pàgina. 

Hola,
soc el Lexi, i a l'estiu m'agrada gaudir de les vacances, ja que 

durant aquests mesos tinc temps per descansar, mirar les estre-
lles, anar a la platja i viatjar a llocs nous a través dels llibres. A tu 
també t’agraden les vacances? Vols viatjar amb mi?

Si t’agraden les vacances i t’apassiona l’aventura, aquest estiu 
et proposo que anem a visitar tres llocs diferents.

T’hi apuntes?



2. Ara que ja tens el teu carnet personal i intransferible, informa’t 
sobre possibles rutes, tria els llocs que més t’agraden i fes-te un 
pla de viatge. Ves a la biblioteca més propera i escull els tres llibres 
que et guiaran per mons i universos nous. Recorda que les bibliote-
ques estan obertes el mes de juliol, així que no deixis escapar 
l’oportunitat d’anar-hi. 

3. Després de llegir cada llibre, omple les pàgines de l’aventura i 
enfronta’t a una missió final. Sé que no és senzill, però amb una 
mica d’esforç i ajuda segur que te’n surts. 

4. Finalment, quan hagis acabat els tres viatges i superat les tres 
missions, lliura el teu carnet emplenat a la persona que te l’ha 
lliurat i rebràs un diploma de superlector o superlectora per seguir 
viatjant. 

Tres, dos, un… Comencem el viatge!



RETR ATSignatura



Estic fent                    de primària

La biblioteca més propera que tinc és

Vaig a l’escola

Visc a

 Tinc                        anys



Títol

Autor/a

Valoració



He escollit aquest llibre  perquè...

El que més m’ha agradat és...

El que menys m’ha agradat és...



Escriu una endevinalla amb 
dues paraules clau del llibre.

Embarbussa que fa fort!



?
Sabies que...

En alguns llocs del món se saluden amb cinc petons? 
Per exemple, a Còrsega. Encara que la major part de les 
persones franceses se saluden amb dos petons a la 
galta, en algunes regions se’n fan tres, quatre o —al sud 
de Còrsega— fins i tot cinc! És de França l’autor Claude 
Ponti, que ha escrit molts llibres per a nens i nenes, 
com, per exemple, “Blai, Iseia i el Mataplanetes”, 
sobre aventures intergalàctiques, i que, si t’interessa, 
segur que el pots trobar a la biblioteca. 

A més, a més...

T’animes a preguntar a algú de la família 
que et digui una dita sobre l’estiu? També 
te la pots inventar, imaginació al poder!



Títol

Autor/a

Valoració



He escollit aquest llibre  perquè...

El que més m’ha agradat és...

El que menys m’ha agradat és...



Dibuixa una portada
diferent per al llibre.

Ets un/a artista!



?
Sabies quin és...

El país que produeix més cacau de tot el món? 
El país que produeix més cacau del món és Costa d’Ivori, 
un país de l’Àfrica occidental on viuen 24 milions de 
persones i que limita amb Libèria, Guinea, Mali, Burkina 
Faso i Ghana. Produeix al voltant del 40 % del cacau 
mundial i té 2,4 milions d’hectàrees dedicades al 
conreu. És de Costa d’Ivori l’autora Marguerite Abouet, 
que ha escrit en diversos còmics les aventures d’una 
nena anomenada Akissi. 

A més, a més...

T’animes a buscar el nom de quatre espè-
cies per cuinar que tingueu a casa? Pots 
aprofitar i preguntar a algú de la família 
amb quines receptes s’utilitza cadascuna. 



Títol

Autor/a

Valoració



He escollit aquest llibre  perquè...

El que més m’ha agradat és...

El que menys m’ha agradat és...



Crea un antitítol:
un nou títol del llibre

totalment contrari a l’original.



Sabies quin és...

El país dels cangurs? 
El país que coneixem com a propi dels cangurs és Aus-
tràlia. S’estima que a, Austràlia, hi viuen 40 milions de 
cangurs de 55 espècies diferents. De fet, els cangurs són 
tan típics a Austràlia que fins i tot apareixen a l’escut 
del país. És d’Austràlia Shaun Tan, un autor de llibres 
per a infants i joves com “La cosa perduda”. Si t’agra-
den les il·lustracions i et preocupes pels altres, potser 
aquest llibre et semblarà atractiu. 

A més, a més...

T’animes a intentar dir el nom i els cog-
noms de les persones de la teva família 
al revés? Escriu-los primer en un full 
perquè et sigui més fàcil.

?





Gràcies
per acompanyar-me durant l’estiu. Ha estat 

un plaer estar al teu costat,
visitar els llocs increïbles als quals has viatjat

i ajudar-te a superar les missions.
Moltes i moltes gràcies! 

Ara ja només et queda preparar-te
per a més aventures. 

Aconsegueix el teu diploma de superlector/a
i segueix viatjant!
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