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¿Què és el club de lectura junior?

   És un grup de joves 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 joves entre 12 i 14 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 júnior funciona de novembre a

maig, llevat dels períodes de vacances escolars.

   Cada lectura té una data d'obertura i una de

clausura.

   Las sessions del club de lectura júnior 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 de l'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 del material de lclub

de lectura, indistintament, al compte bancari de

l'Associació d'Amics de Can Sales
 

IBAN ES30 0081 0207 4600 0210 4312   BIC BSABESBB

 



Harry Potter i la pedra filosofal
J.K. Rowling

Harry Potter ha quedat orfe i viu a a

casa dels seus despietats oncles i

del seu insuportable cosí Dudley.

Harry se sent molt trist i sol, fins que

un bon dia rep una carta que

canviarà la seva vida per sempre.

En ella li comuniquen que ha estat

acceptat com a alumne en el

col·legi intern Hogwarts de màgia i

bruixeria.

 

 Del 8 de novembre al 20 de desembre

 Obertura divendres 08/11 i clausura divendres 20/12



La poció del desig
Michael Ende

El El bruixot Beelzebub i la seva

tia la bruixa Tirània volen destruir

el món amb la poció del desig,

un beuratge molt poderós que

compleix tots els desitjos

formulats abans de les dotze de

la nit de cap d'any. Els seus dos

animals de companyia, un moix i

un corb, faran tot el possible per

salvar la naturalesa que aquests

dos es volen carregar.

 del 20 de desembre al 10 de gener

 Obertura divendres 20/12 i clausura divendres 10/01



L'oracle perdut
Rick Riordan

Apol·lo ha fet enfadar el seu

pare, Zeus, per darrer cop. 

Com a càstig se'l desterra de

l'Olimp i aterra a Nova York com

un adolescent normal i corrent.

Sense els seus poders divins, el

déu de quatre mil anys, haurà

d'aprendre a sobreviure en el

món modern, mentre prova de

recuperar el favor de Zeus. 

del 10 de gener al 14 de febrer

 Obertura divendres 10/01 i clausura divendres 14/02



Les muntanyes blanques
John Christopher

Una raça alienígena amb enormes

robots, els Trípodes, ha conquistat

la Terra i esclavitza als humans 

a través de plaques metàl·liques.

 Will Parker, un noi de catorze anys

a punt de rebre la placa, té una

trobada casual que li revela que

encara queden homes

disposats a lluitar per la seva

llibertat en unes muntanyes

llunyanes, a l'altre costat del mar.

del 14 de febrer al 20 de març

Obertura divendres 21/02 i clausura divendres 13/03



Erik Vogler, els crims del Rei Blanc
Beatriz Osés

Per a l'estrafolari Erik Vogler,

maniàtic de l'ordre i la neteja, les

coses no podien començar pitjor

aquelles vacances de Setmana

Santa: en lloc del somiat viatge a

Nova York amb el seu pare, havia

de passar aquests dies amb la

seva àvia. Així i tot, ni en el seu

pitjor malson hauria imaginat que

es veuria involucrat en una sèrie

d'assassinats.

del 20 de març al 8 de maig

Obertura divendres 20/03  i clausura divendres 08/05
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