
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELS LOTS 
de lectura 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biblioteca Jaume Vila i Pascual - GELIDA 



PRESENTACIÓ 
 
 
Els Lots de lectura de la biblioteca, és una guia del material que tenim 
disponible a la biblioteca i que els centres educatius poden sol·licitar. 
 
Com demanar-los?  
 
Cal posar-se en contacte amb la biblioteca i demanar el lot que volem per 
correu electrònic. Poden demanar-ho els centres educatius del municipi i/o de 
l’entorn. La biblioteca es reserva el dret de denegar un lot i així ho considera.  
 
Quan de temps es poden tenir?  
 
El període de préstec és de dos mesos, encara que es pot demanar pròrroga. 
La biblioteca procurarà les entregues dels lots. 
 
Quins lots? 
 
La biblioteca disposa de lots infantils i juvenils d’un mateix títol, lots d’adults, 
lots de lectura fàcil i material específic.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biblioteca Jaume Vila i Pascual 
Major, 51 
08790 Gelida 
937792809 
biblio.gelida@diba.cat 
 
 

 
 
 

Recordeu que podeu consultar el catàleg de la biblioteca:  
www. argus.biblioteques.gencat.cat 

 
 
 
 



LOTS INFANTILS  
Els lots infantils són lots de llibres d’un mateix títol. Aquests lots són ideals per realitzar 
dinàmiques de lectura en veu alta o clubs de lectura. Fixeu-vos amb el nombre d’exemplars i 
l’edat recomanada. 
 
1. El Petit Nicolàs de Sempé Goscinny  

 
TÍTOL:  El Petit Nicolàs 
AUTOR:  Sempé / Goscinny 
LOT:  12 exemplars 
LLENGUA:  Català 
EDAT:  a partir de 9 anys 
  
El petit Nicolàs i tota la seva colla ens expliquen les seves 
peripècies quotidianes que ens faran riure una bona estona. 
 

 

 
 

2. La guia fantàstica de Joles Senell  
 
 
 
 

 

TÍTOL:  La guia fantàstica 
AUTOR:  Joles Senell 
LOT:  10 exemplars 
LLENGUA:  Català 
EDAT:  a partir de 9 anys 
 

Un llibre que només conté pàgines en blanc per aquells que no 
tenen imaginació o una història diferent per cada dia per 
aquells lectors que són capaços d’imaginar alguna cosa. Tot 
un món de personatges i animals fantàstics que t’ho faran 

passar d’allò més bé. 
 
 
3.Conte de riure, conte per plorar de Joles Senell 

 
TÍTOL:  Conte de riure, conte de plorar 
AUTOR:  Joles Senell 
LOT:  11 exemplars 
LLENGUA:  Català 
EDAT:  a partir de 7 anys 
 
 

Dos germans es fan pallassos per poder repartir alegria i rialles 
als altres. La guerra esclata i ja no tenen més rialles, només 
tristor, i és l’únic que poden donar.. Ja no podran tornar a fer 
riure fins que la pau arribi.  
 

 
 
 
 
 
 



 
4.L’Andreu i el mirall de les ganyotes  
 
 
 
 
 

TÍTOL:  L’Andreu i el mirall de les ganyotes 
AUTOR:  Eduard Màrquez 
LOT:  10 exemplars 
LLENGUA:  Català 
EDAT:  a partir de 7 anys 
 
L’Andreu cada dia quan es lleva s’ho passa bomba mirant-se al 
mirall i fent ganyotes, fins que un dia l’Andreu del mirall li torna 
la ganyota i es queda quiet com una estàtua.  
 

 
 
5. El Principito d’Antonine de Saint-Exupéry 
 

TÍTOL:  El Principito 
AUTOR: Antoine de Saint-Exupéry 
LOT:  10 exemplars 
LLENGUA:  Castellà 
EDAT:  a partir de 10 anys 
 
 
 

El petit príncep viu en el seu petit asteroide B-612 amb tres 
volcans, un baobab i una rosa. El petit príncep el que més 
desitja és tenir amics i per això empren un llarg viatge on 
coneix molts personatges fins que arriba al planeta Terra i 
coneix a Antonie. 

 
 
6. El Zoo d’en Pitus de Sebastià Sorribas 

 
TÍTOL:  El zoo d’en Pitus 
AUTOR:  Sebastià Sorribas 
LOT:  18 exemplars 
LLENGUA:  Català 
EDAT:  a partir de 9 anys 
 
 

Els amics d’en Pitus decideixen muntar un autèntic zoo per 
recaptar diners i poder pagar el viatge a Suècia que el podrà 
guarir on un metge famós el podrà guarir. Un clàssic de la 
literatura catalana infantil i juvenil que ja porta més de 40 

edicions.  
 
 
 
 
 
 
 
 



7.Charlie i la fàbrica de xocolata de Roald Dahl  
 
 
 
 
 

TÍTOL:  Charlie i la fàbrica de xocolata 
AUTOR:  Roald Dahl 
LOT:  10 exemplars 
LLENGUA:  Català 
EDAT:  a partir de 9 anys 
 
 
 

Charlie troba la peça de xocolata amb el paper daurat que el 
permetrà visitar la fàbrica de xocolata més famosa del món 
regentada per l’excèntric Willy Wonka.  
La biblioteca disposa de la pel·lícula del mateix títol  

 
 
8. Vols ser el nòvio de la meva germana? De Maite C arranza 
 
 
 
 

  
TÍTOL:  Vols ser el nòvio de la meva germana? 
AUTOR: Maite Carranza  
LOT:  12 exemplars 
LLENGUA:  Català 
EDAT:  a partir de 9 anys 
 
 
 

L’Alícia té una germana gran que no para de molestar-la i 
quina millor manera de desfer-se’n de la germaneta sinó que 
trobant-li un nòvio? Amb les vacances arriba la seva gran 

oportunitat. 
 
 
9. Un niu de problemes de Terence Blacker 
 
 
 

 

TÍTOL: Un niu de problemes 
AUTOR:  Terence Blacker  
LOT:  10 exemplars 
LLENGUA:  Català 
EDAT:  a partir de 9 anys 

 

La Serafina és la nova mestra de tercer, fins aquí tot normal, 
però sabeu que la Serafina té un ratolí màgic, un mussol més 
aviat groller i uns poders especials?  

 
 
 
 
 
 



 
LOTS JUVENILS  
 
1. Així és la vida Carlota de Gemma Lienas 
 

TÍTOL:  Així és la vida, Carlota 
AUTOR:  Gemma Lienas 
LOT:  10 exemplars 
LLENGUA:  Català 
EDAT:  Joves 
  
La Carlota és una noia normal que de cop i volta troba que 
el món se li queda petit. El noi que li agrada ha tingut un 
greu accident de moto, els seus pares es separen, ... 
 
 

2. Diagnòstic anorèxia de Marlise Arold 
 

TÍTOL: Diagnòstic anorèxia 
AUTOR: Marlise Arold 
LOT:  12 exemplars 
LLENGUA:  Català 
EDAT:  Joves 
 
La Míriam és una noia normal i corrent, és una noia una mica 
grassona, tot i que ella es veu molt i molt grassa. Odia el seu 
pit                  enorme, la seva malaptesa en gimnàstica, etc.  

Decideix posar fil a l’agulla i fer règim, primer seran petites coses, després 
deixarà de menjar del tot. 
 
3.El noi del pijama de ratlles de John Boyne 
 

TÍTOL:  El noi del pijama de ratlles 
AUTOR:  John Boyne 
LOT:  10 exemplars 
LLENGUA:  Català 
EDAT:  Joves 
  
A Bruno, un noi de 9 anys que viu en barri residencial de 
Berlín, no li afecta gaire el transcurs de la II Guerra Mundial, i 
això que el seu pare és un important membre de la cúpula 

militar de l’Alemanya  nazi. La seva vida canvia radicalment quan tota la família 
es trasllada al nou destí del seu pare: Auschwitz. 
 
 
 
 
 
 



 

LOTS ADULTS DISPONIBLES 
 
1.Luisito de Susana Tamaro 

 
TÍTOL:  Luisito 
AUTOR: Susana Tamaro 
LOT:  13 exemplars 
LLENGUA:  Català 
EDAT:  Adults 
  

Una faula moderna, breu i original sobre el poder de l’amor. 
Amanda, una jubilada que viu i se sent sola,  troba en Luisito  

un lloro, en qui poder abocar tot el seu amor. 
 
 

2.Las cenizas de Ángela de Frank Mccourt  
 
TÍTOL:  Las cenizas de Ángela 
AUTOR:  Frank Mccourt 
LOT:  4 exemplars 
LLENGUA:  Castellà 
EDAT:  Adults 
 
Obra autobiogràfica on s’explica les peripècies per sobreviure 
d’una família que retorna a Irlanda després del seu fracàs en 

aconseguir el somni americà. Llibre que descriu amb cruesa la realitat de 
moltes famílies de la Irlanda dels anys 30-40. 

 
 
3.El hombre en busca de sentido de Viktor E.Frankl 

  
TÍTOL:  El hombre en busca de sentido 
AUTOR:  Viktor E. Frankl 
LOT:  10 exemplars 
LLENGUA:  Castellà 
EDAT:  Adults. Creixement personal 
 
Viktor E.Frankl va sobreviure durant tres anys en diferents 
camps de concentració nazis. A partir d’aquesta terrible 

experiència escriu aquest llibre on exposa que fins i tot en les condicions més 
extremes de deshumanització i patiment, l’home ha de trobar una raó per viure. 
  
 
 
 
 
 
 
 



 
4.De repente en lo profundo del bosque d’Amos Oz  
 

TÍTOL:De repente en lo profundo del bosque 
AUTOR:  Amos Oz 
LOT:  4 exemplars 
LLENGUA:  Castellà 
EDAT:  Adults. Creixement personal 
L’israelita Amos Oz, guanyador del Premi Príncep d’Astúries de 
les lletres 2007, ens narra la història d’un poble on ha caigut 
una maledicció: la desaparició de tots els animals... Alguna 
cosa deu haver passat: els nens pregunten i alguns adults 
s’enfaden. Altres no, com la mestra Emmanuela. 

  
5.Siete cuentos imposibles de Javier Argüello 

 
TÍTOL:  Siete cuentos imposibles 
AUTOR:  Javier Argüello 
LOT:  10 exemplars 
LLENGUA:  Castellà 
EDAT:  Adults 
 
Amb aquest primer llibre d’Argüello reuneix set contes on la 
realitat es converteix en alguna cosa molt elàstica.“Què passaria 
si tot fos diferent? Si desaparegués la gravetat o si algú 

desaparegués d’una habitació travessant la paret?” 

 
6.L’auca del Sr. Esteve de Santiago Rusiñol 
 

TíTOL:  L’auca del Sr. Esteve 
AUTOR:  Santiago Rusiñol 
LOT:  15 exemplars 
LLENGUA:  Català 
EDAT:  Adults. Obra de teatre 
 
És una característica novel·la modernista on el Sr. Esteve, típic 
petit burgés barceloní,  té un fill que vol ser artista amb tot 
l’idealisme que aquesta decisió representa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
7.El Quadern gris de Josep Pla 

 
TÍTOL:  Quadern gris 
AUTOR:  Josep Pla 
LOT:  6 exemplars 
LLENGUA:  Català 
EDAT:  Adults 
 
Escrit en forma de dietari, quadern gris és una de les obres més 

importants de la literatura catalana. Pla descriu amb minuciositat i amb un gran 
sentit literari i plàstic el món de Palafrugell, de l’Empordà i de les seves estades 
a Barcelona, quan entrà en contacte amb els grups literaris. 
 
8.Pedra de tartera de Maria Barbal 
 

TÍTOL:  Pedra de tartera 
AUTOR:  Maria Barbal 
LOT: 12 exemplars 
LLENGUA:  Català 
EDAT:  Adults 
 
Ambientada en el Pallars, explica en primera persona la vida de 

la Conxa que es veu profundament marcada pels esdeveniments històrics que 
li toquen viure (República, Guerra Civil i primers del Franquisme) i la seva 
situació de pobresa que la fan marxar del seu nucli familiar.  
 
9. Margarit de Joan Baptista Xuriguera 
 

TÍTOL:  Margarit 
AUTOR:  Joan Baptista Xuriguera 
LOT: 11 exemplars 
LLENGUA:  Català 
EDAT:  Adults 
 
Basada en una història real. Margarit, un pastor de les 
muntanyes pirinenques, és tret de casa quan el seu amo ven 
les terres i el ramat. Margarit no pot suportar la desesperació 

de veure’s fora de casa seva i de les seves muntanyes. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
LOTS DE LECTURA FÀCIL I CATALÀ FÀCIL  
Els llibres de lectura fàcil són llibres elaborats amb especial cura per ser llegits i 
entesos per persones que tenen dificultats lectores. Segueixen les directrius 
internacionals de la IFLA (The International Federation of Library Associations 
and Institutions) quant al llenguatge, el contingut i la forma. 

 
El logotip LF identifica els llibres que s’adapten a les directrius 
de la IFLA per a persones amb dificultats lectores. L’atorga 
l’Associació Lectura Fàcil.  
 
  

 
 

TÍTOL:  Maurice o la cabana del pescador 
AUTOR:  Mary Shelley. Adaptació de Rosa Fernández 
LOT:  5 exemplars 
LLENGUA:  Català. Lectura fàcil   
EDAT:  Adult. Joves 
 
Maurice és un pobre noi que no posseeix absolutament res 
material: ni casa, ni fortuna, ni tan sols família... però que té un 

tresor d’incalculable valor: la bondat, l’honestedat del cor. I és precisament 
gràcies a aquesta bondat que, sense proposar-s’ho, aconsegueix allò que tant 
desitja: l’amor i l’amistat. 
 

 
TÍTOL:  Històries poc corrents 
AUTOR:  Pere Calders. Adaptació d’Eusebi Coromina 
LOT:  5 exemplars 
LLENGUA:  Català. Català fàcil. Nivell 3 de català. Inclou CD 
EDAT:  Adult. Joves 
 
Selecció de deu contes de Pere Calders, un dels narradors 
més important de la literatura catalana d’avui. Els contes que 
explica són divertits i sorprenents: amb poques línees – de 

vegades amb cinc o sis – és capaç d’explicar un història plena d’imaginació i 
d’humor. 
 
 
 
 
 
 

 


