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¿Què és el club de lectura infantil?

   És un grup de nins que els agrada llegir i volen

compartir la lectura. Tots llegeixen un mateix llibre a la

vegada i es reuneixen per comentar-lo, amb l'ajuda

del coordinador, que proposa activitats adequades

per l'edat dels lectors. 

 

¿Qui hi pot participar?

   Poden inscriure-s'hi els nins entre 8 i 11 anys amb

ganes de llegir, xerrar, jugar, aprendre i passar-ho bé

al voltant d’una lectura interessant. 

 



¿Quan es reuneixen?

   El club de lectura infantil funciona d'octubre a

maig, llevat dels períodes de vacances escolars.

   Cada lectura té una data d'inici i una data de final

amb quatre sessions.

   Les sessions del club de lectura infantil sempre són

els divendres a les 18 h., i tenen una hora de durada. 

 

¿Cóm hi puc participar?

   Per inscriure-s'hi cal omplir i entregar la butlleta

d'inscripció al taulell de la Sala Infantil i Juvenil.

   La quota anual de material són 20 €, que gestiona

l'Associació d'Amics de Can Sales. En el moment de la

inscripció cal presentar el comprovant d'ingrés de la

 



¿Quins llibres es llegeixen?

   Les lectures són seleccionades per la coordinadora

del club en funció del seu interès per fer feina en grup

i de l'edat dels lectors.

   Els llibres els proporciona la Biblioteca en préstec,

així com tot el material que es necessiti a les sessions

del club.

   A continuació vos presentam les lectures per la

temporada 2019-2020.

 

quota de soci o del pagament de material del club de

lectura, indistintament, al compte bancari de l'Associació

d'Amics de Can Sales
 

IBAN ES30 0081 0207 4600 0210 4312   BIC BSABESBB

 



Les vacances del Petit Nicolás
René Goscinny

Els pares de'n Nicolàs passaran les

vacances d'estiu a la platja. Què

bé! Les ones, l'arena, els jocs...

Clar que, quan plou, cal ser molt

enginyós per no avorrir-te... 

On no hi ha manera d'avorrir-se és

al Campament Blau, on acudeix el

petit Nicolàs un any després. Pots

estar terroritzat, però avorrir-te?

Mai!

 del 4 d'octubre al 25 d'octubre

 Divendres 04/10, 11/10, 18/10 i 25/10



Escarlatina
Ledicia Costas

Roman Casas somia amb ser un

xef prestigiós i demana un curs

de cuina pel seu desè aniversari. 

En comptes d'això rep un taüt

negre amb les instruccions per

activar l'Escarlatina, una cuinera

del segle XIX i la seva

inseparable lady Horreur, una

esfereïdora aranya amb accent

francès.

 del 15 de novembre al 13 de desembre

 Divendres 15/11, 22/11, 29/11 i 13/12



James i el melicotó gegant
Roald Dahl

James és un nen orfe que viu

amb dues ties molt severes que

li fan la vida impossible. Però un

dia, un estrany personatge li

regala un cucurutxo de bolletes

màgiques que fan créixer

sorprenentment al vell

melicotoner del pati. Muntat en

un melicotó gegant, James

inicia un viatge fascinant per tot

el món...

del 17 de gener al 7 de febrer

 Divendres 17/01, 24/01, 31/01 i 07/02



La tribu de Camelot
Gemma Lienas

Na Carlota i els seus amics formen

un equip que es mor per resoldre

misteris, córrer aventures i ficar-se

en embolics... Junts creen la Tribu

de Camelot, amb el lema

"Treballar sempre en equip,

defensar al dèbil i lluitar per la

igualtat". La seva primera missió

serà recuperar el canari de na

rosa, la veïna de Carlota, que ha

desaparegut misteriosament.

del 21 de febrer al 13 de març

 Divendres 21/02, 28/02, 06/03 i 13/03



Voilà! Els besnets del Gat amb botes
Anna Fité

Charles y Guillaume, els dos

besnéts preferits del Gat amb

botes, es dirigeixen al Castell

de Carabàs. El seu besavi té un

missatge sorpressa per ells.

S'acosta el seu aniversari i els

ha preparat un regal molt

especial... Però per aconseguir-

lo, només té tres dies per

demostrar-li que s'ho mereixen.

 

del 27 de març al 24 d'abril

 Divendres 27/03, 03/04, 17/04 i 24/04
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