Les teues lectures
en valencià 2018

És una col·lecció de contes que introduïx els xiquets i les xiquetes en el món
de la imaginació mitjançant unes històries i uns personatges ben divertits. A
més, els relats desenvolupen continguts de les diverses àrees del currículum
d’Educació Primària, reforcen l’aprenentatge i fomenten el gust per la lectura.
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Per a estimular la creativitat
Entre aquestes paraules, subratlla les que corresponen a
parts o òrgans dels peixos.
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Contingut
Característiques dels
peixos

Al final de cada llibre, deu fitxes
d’activitats permeten que els joves lectors
traguen el màxim profit dels continguts
tractats en els contes.

Activitats
D’ampliació: 1 i 2
Interdisciplinària amb
Plàstica: 3

2

Què són les brànquies? Per a què servixen?
Ana Alonso

La cançó
de Lua

© Grupo Anaya

El Pla lector que acompanya aquests llibres està
dissenyat per a dur a terme una animació a la lectura
eficaç i original, cosa que fa d’aquesta col·lecció un
recurs ideal per a l’aula.

Proposta
didàctica
Àrea de Ciències
de la natura
Primària
Primer i segon
curs

L’AUTORA
Ana Alonso, escriptora, poetessa i professora, és l’autora
dels llibres d’aquesta col·lecció i, també, del Pla Lector que
els acompanya. Amb una llarga trajectòria literària, els últims
anys ha publicat nombrosos llibres infantils i juvenils, entre
d’altres la prestigiosa sèrie en castellà «La llave del tiempo»
i Versos piratas, piratas en verso, en Anaya, i ha rebut
guardons importants, entre els quals destaquen el Premio
Hiperión de poesia i el Premio Barco de Vapor de Literatura
Infantil.

1r i 2n curs - EDUCACIÓ PRIMÀRIA
Ciències socials
La madrastra ha enviat Blancaneu a la ciutat perquè es pensa
que allà es perdrà per sempre, però no sap que la ciutat és un
lloc molt ben organitzat, on fins i tot els infants perduts poden
trobar ajuda… Què passarà quan la madrastra ho sàpia?
Amb «Blancaneu a la ciutat» aprendràs…
Com és una ciutat, els serveis més importants que oferix i qui
són els treballadors municipals.
Codi comercial: 1589401 · ISBN: 978-84-678-4154-1 · 96 pàgines · PVP: 8,50 €

Ciències de la natura
El castell d’un regne on no hi ha animals mamífers patix una
maledicció terrible: no podrà tornar a habitar-lo ningú fins que
hi haja una persona que s’enfronte als monstres terrorífics que
s’hi amaguen… Joana és una xiqueta molt valenta i vol trencar
aquest encanteri. Ho aconseguirà?
Amb «Joana Sense Por» aprendràs…
La importància de preservar els animals mamífers al seu medi
natural i la necessitat de valorar-los i respectar-los.
Codi comercial: 1589402 · ISBN: 978-84-678-4155-8 · 96 pàgines · PVP: 8,50 €

Matemàtiques
La bruixa Rebeca ha trobat un cocodril que no és el que
sembla. Una fada li va fer un encanteri fa molt de temps i, per
tal de desfer-lo, haurà de reunir cinc llàgrimes molt especials.
Però aquestes llàgrimes han de caure dins d’un flascó màgic a
una hora concreta… Podrà Rebeca ajudar el cocodril i trencar
el malefici per sempre més?
Amb «Un cocodril misteriós» aprendràs…
A llegir l’hora en un rellotge d’agulles.
Codi comercial: 1589403 · ISBN: 978-84-678-4156-5 · 96 pàgines · PVP: 8,50 €

Ciències de la natura
Pit és un jove salmó que un bon dia sent una misteriosa cançó
que sura per l’aigua. És la veu de Lua, una sirena que ha vingut
a guiar-lo en el seu viatge des del riu que l’ha vist nàixer fins a
la mar, on descobrirà la meravellosa varietat de criatures que hi
viuen.
Amb «La cançó de Lua» aprendràs…
Sobre els peixos i la riquesa de la vida a les aigües dels rius
i de la mar.
Codi comercial: 1589411 · ISBN: 978-84-698-3557-9 · 88 pàgines · PVP: 8,50 €

3r i 4t curs - EDUCACIÓ PRIMÀRIA
Ciències de la natura
El vaixell escola del capità Carib ha salpat a la recerca del tresor
del pirata Malaespina. Però, per a poder trobar-lo,la tripulació
haurà de resoldre una sèrie d’endevinalles sobre les diferents
classes d’éssers vius.
Amb «L’endevinalla de la vida» aprendràs…
A distingir els éssers vius per les diferents característiques
que presenten, i descobriràs que la vida ha pres una varietat
immensa de formes al nostre planeta.
Codi comercial: 1589404 · ISBN: 978-84-678-4157-2 · 96 pàgines · PVP: 9,00 €

Ciències socials
A Lluís, un xiquet superheroi, se li presenta una aventura nova: la
superheroïna Llúcia està presonera a la Lluna i ell l’ha de rescatar.
Però Noir, un bruixot intergalàctic, ho vol impedir de totes totes i,
per això, fa que cada dia desaparega un trosset del nostre satèl·lit!
Sort que Lluís compta amb l’ajuda de la seua iaia…
Amb «Desafiament lunar» aprendràs…
A distingir les fases de la Lluna i saber quina relació tenen amb
la rotació de la Terra.
Codi comercial: 1589405 · ISBN: 978-84-678-4158-9 · 104 pàgines · PVP: 9,00 €

Matemàtiques
El drac Minus i l’elf Berk es colen en un passadís subterrani
que els duu fins a un palau encantat. Per a sobreviure, hauran
d’aprendre a llegir uns símbols molt curiosos… I, a més,
descobriran el secret que amaga aquest indret tan estrany.
Amb «El palau subterrani» aprendràs…

A llegir i a usar la numeració romana, a més de repassar els
conceptes de major i menor, la descomposició de nombres i
la resta portant-ne.
Codi comercial: 1589406 · ISBN: 978-84-678-4159-6 · 96 pàgines · PVP: 9,00 €

Ciències socials
El superheroi Lluís s’embarca amb la seua amiga Llúcia i la iaia
Ruth en una nova aventura: junts participaran en el Gran Concurs
de Supervehicles per a superherois, que consistix a fabricar un
vehicle especial i usar-lo per a guanyar la gran carrera. Però Lluís
s’adona ben prompte que algú els està sabotejant…
Amb «El Gran Concurs» aprendràs…
Moltes coses sobre el temps atmosfèric i els instruments de
mesura de les estacions meteorològiques.
Codi comercial: 1589413 · ISBN: 978-84-698-3559-3 · 112 pàgines · PVP: 9,00 €

5é i 6é curs - EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Ciències socials
La mare de Clara és paleoantropòloga i sempre passa
les vacances buscant jaciments nous. Però, aquesta
vegada, és Clara qui descobrix, a l’entrada d’una gruta,
una mà de color ocre dibuixada en la roca… Quan
recolza la mà damunt de la pintura, nota un contacte
humà i, davant d’ella, apareix Leia, una xiqueta de
Cromanyó que li mostrarà com era la vida a l’època de
les Cavernes.
Amb «Una mà en la pedra» aprendràs…
Com era la vida quotidiana al paleolític.
Codi comercial: 1589407 · ISBN: 978-84-678-4160-2 · 128 pàgines · PVP: 9,00 €

Ciències de la natura
Enid, la princesa maga del regne d’Occam, vol trobar
la manera de convertir el castell reial en un «palau
mòbil». Per això, haurà de viatjar amb el seu amic
Bert al món dels humans. Allà trobaran un antic mag
d’Occam que s’ha reconvertit en científic i que els
revelarà els secrets de la ciència relacionats amb les
fonts d’energia.
Amb «El castell de vapor» aprendràs…
A conéixer les diverses fonts d’energia
i com es poden aplicar.
Codi comercial: 1589408 · ISBN: 978-84-678-4161-9 · 136 pàgines · PVP: 9,00 €

Matemàtiques
El sultà de Bahar demana a la seua filla Lia que busque
els tres millors mags del Gran Basar. Amb l’ajuda del
seu amic Alí, l’ensinistrador d’elefants, la princesa visita
aquells comerciants que tenen més productes màgics
entre les seues mercaderies: dos venedors de catifes,
una de pocions, un encantador de serps, un fabricant
de llànties i una pastissera màgica…
Amb «Els mags del Gran Basar» aprendràs…
A usar els percentatges i la proporcionalitat directa.

Codi comercial: 1589409 · ISBN: 978-84-678-4162-6 · 128 pàgines · PVP: 9,00 €

5é i 6é curs - EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Matemàtiques
Víctor acompanya els seus pares, arqueòlegs, a
l’excavació d’una nova piràmide que acaben de
descobrir a Egipte. Yasmine, la filla del propietari del
xicotet hotel on s’allotjen, li mostra les ombres d’unes
criatures estranyes amb cap d’animal que apareixen a
les nits. Les ombres els guiaran fins a l’altra banda del
temps, on coneixeran Ahmés, el fill de l’arquitecte que va
dissenyar la piràmide que està a punt de ser excavada.
Amb «El misteri de la piràmide» aprendràs…
Sobre el càlcul de l’àrea d’una piràmide, així com l’art i
la religió a l’Egipte antic.
Codi comercial: 1589410 · ISBN: 978-84-698-3556-2 · 128 pàgines · PVP: 9,00 €

Ciències de la natura
Julieta ha viatjat des de l’Argentina per trobar les seues
arrels a un poble de la costa de Galícia. Però l’única
persona que la pot ajudar va deixar de parlar fa molts
anys, arrel de la catàstrofe del Prestige. Es tracta d’Anxo,
el iaio de Román. Julieta i Román descobriran detalls
fascinants sobre els seus avantpassats mitjançant els
objectes que Anxo els va posant en el camí, i tractarán
d’ajudar-lo a recuperar la veu.
Amb «Marea negra» aprendràs…
Sobre els ecosistemes i el desenvolupament sostenible.
Codi comercial: 1589412 · ISBN: 978-84-698-3558-6 · 128 pàgines · PVP: 9,00 €

Llengua
L’escola de Baeira, un poble d’Astúries, s’està quedant
sense alumnes, per la qual cosa haurà de tancar les
portes el curs vinent. Però els quatre alumnes més
majors estan disposats a fer tot el que puguen per a
impedir-ho. Amb aquest objectiu, creen un diari digital
que s’anomena “La Veu de la Vall”. El diari els portarà a
viure una estranya aventura que canviarà per sempre el
destí del seu poble.
Amb «La Veu de la Vall» aprendràs…
Moltes coses sobre les diferents seccions d’un diari i
sobre els tipus de textos que s’hi publiquen..
Codi comercial: 1589414 · ISBN: 978-84-698-3586-9 · 136 pàgines · PVP: 9,00 €

Projectes temàtics

Els encanter

Permeten focalitzar totes les activitats de lectura del centre al voltant d’un tema que motive i
que es puga treballar simultàniament des de les
diferents àrees, de manera que l’aprenentatge
es convertix en un procés global i integrador, on
participa l’alumnat de tots els nivells, i obert, si
es creu convenient, a altres membres de la comunitat educativa.
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Els problemes
dels bruixots

Inventem un còmic, amb el format d’una cartolina gran, sobre
un bruixot o una bruixa que té un problema amb un encanteri que
li ha eixit malament. En acabant, decorem els corredors del centre
escolar amb tots els còmics.

Un racó màgic
a la biblioteca

Organitzem un racó a la biblioteca amb llibres sobre històries
d’encanteris i un concurs de lectors bruixots, on la lectura de cada
llibre es premiarà amb un talismà diferent de cartolina.

L’aprenent de bruixot

Organitzarem en una sala gran una audició de la peça L’aprenent de bruixot de Paul Dukas. Després, cada xiquet i xiqueta farà un
dibuix inspirat en aquesta música.

Fem teatre

Després de veure el fragment del llargmetratge Fantasia, de
Disney, dedicat a l’aprenent de bruixot, els voluntaris que ho vulguen podran participar en l’escriptura, el muntatge i la interpretació
d’una obra de teatre breu inspirada en la pel·lícula.
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Els encanteris

Els encanteris són un element imprescindible en molts contes meravellosos i rondalles tradicionals i en nombroses llegendes d’arreu del món.
Treballar sobre aquest tema ens pot permetre fer ús d’una gran varietat
d’enfocaments, involucrar totes les àrees i estimular la creativitat de l’alumnat
de diferents edats.
Aquesta selecció de títols ens permetrà emprendre el tema dels encanteris des d’una perspectiva lúdica i multidisciplinària que implicarà tots
els sectors de la comunitat educativa.

Primària

Pla lector de PESSIGUET DE SAL
sobre el projecte temàtic

Els encanteris

Primer i Segon de Primària

Els llibres

Sinopsi

Treballem

Un cocodril misteriós
La bruixa Rebeca es troba
un cocodril que no és el que
sembla. Un fada li va fer un
encanteri. Per a trencar el
malefici, Rebeca haurà de reunir
cinc llàgrimes molt especials
que haurà d’arreplegar en una
hora exacta.

•
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L’esperit de superació
El treball en equip
La perseverança
La creativitat
La solidaritat

•
•
•
•
•

La curiositat
L’esperit de superació
La perseverança
El valor
El treball en equip

Tercer i Quart de Primària

Codi 1589403
ISBN 978-84-678-4156-5

El palau subterrani
El drac Minus i l’elf Berk
s’endinsen en un passadís
subterrani que els duu fins a un
palau encantat. Per a sobreviure,
hauran d’aprendre a llegir uns
símbols molt curiosos.

Cinqué i Sisé de Primària

Codi 1589406
ISBN 978-84-678-4159-6

Una mà en la pedra
A l’entrada d’una gruta, Clara
veu una mà pintada en una roca.
En recolzar la seua mà damunt
de la pintura, al davant li apareix
Leia, una xiqueta de Cromanyó
amb qui descobrirà la vida a
l’època de les Cavernes.

Codi 1589407
ISBN 978-84-678-4160-2

• La curiositat
• L’acceptació d’altres
formes de vida
• La valoració del
patrimoni
• L’amistat
• La lluita contra els
prejudicis

Els encanteris
Propostes per a tot el centre
Concurs de conjurs
en vers

Participem en el concurs amb la invenció d’un conjur divertit
en vers relacionat amb les tasques de l’escola i el presentem en una
cartolina decorada amb dibuixos. Hi haurà un premi per a cada curs.

Taller de pocions

Les millors pocions màgiques són els sucs i els batuts que podem confeccionar amb ingredients saludables. Amb l’ajuda de mares i pares, o d’altres membres de la comunitat, muntem un taller
per a aprendre a fer-ne i gaudir-ne. Això sí, cada recepta tindrà el
nom d’una poció màgica i ens inventarem per a què servix. Després,
podem publicar-les en una revista o en Internet.

Espectacle de màgia

En Internet podem trobar un grapat de tutorials per a aprendre
trucs senzills de màgia. L’alumnat que n’estiga interessat podrà assajar-ne uns quants i, entre tots, organitzarem un espectacle de màgia
on ells seran els protagonistes.

Els problemes
dels bruixots

Inventem un còmic, amb el format d’una cartolina gran, sobre
un bruixot o una bruixa que té un problema amb un encanteri que
li ha eixit malament. En acabant, decorem els corredors del centre
escolar amb tots els còmics.

Un racó màgic
a la biblioteca

Organitzem un racó a la biblioteca amb llibres sobre històries
d’encanteris i un concurs de lectors bruixots, on la lectura de cada
llibre es premiarà amb un talismà diferent de cartolina.

L’aprenent de bruixot

Organitzarem en una sala gran una audició de la peça L’aprenent
de bruixot de Paul Dukas. Després, cada xiquet i xiqueta farà un dibuix inspirat en aquesta música.

Fem teatre

Després de veure el fragment del llargmetratge Fantasia, de
Disney, dedicat a l’aprenent de bruixot, els voluntaris que ho vulguen podran participar en l’escriptura, el muntatge i la interpretació
d’una obra de teatre breu inspirada en la pel·lícula.

Els encanteris

Primer i Segon de Primària

Propostes per cursos

Un cocodril misteriós
Trenca l’encanteri: Cada xiquet i xiqueta s’ha vist convertit,
per un conjur de la mestra o del mestre, en un animal diferent.
Per gestos, ha de representar aquest animal. Quan un company
o companya descobrisca quin animal és, es trenca l’encanteri
i passa el torn a un altre.

Tercer i Quart de Primària

Codi 1589403
ISBN 978-84-678-4156-5

El palau subterrani
Gimcana d’encanteris: A l’escola hi ha cinc llocs encantats.
Per grups, els buscarem i en trencarem els encanteris. Per a
això cal que trobem els conjurs màgics, que el professorat
haurà amagat en algun lloc i que ens diràn el que hem de fer.

Cinqué i Sisé de Primària

Codi 1589406
ISBN 978-84-678-4159-6

Una mà en la pedra
Pintem com en l’edat de pedra: Inspirant-nos en el llibre, fem
pintures que imiten les tècniques dels homes prehistòrics. Ens
imaginem que aquestes pintures són màgiques i contem a
classe el poder que tenen.

Codi 1589407
ISBN 978-84-678-4160-2

Les emocions

L’aprenentatge de la gestió de les emocions constituïx un dels pilars
bàsics de l’educació i requerix un conjunt de competències que es poden treballar de manera transversal mitjançant la lectura.
Aquesta selecció de títols ens permetrà emprendre l’educació emocional de l’alumnat des d’una perspectiva lúdica i multidisciplinària que implicarà tots els sectors de la comunitat educativa.
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Les emocions

Cinqué i Sisé de Primària
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Els llibres

Sinopsi

La cançó de Lua
El salmó Pit va passant per
diferents estats d’ànim al llarg
d’un viatge difícil des del riu fins
a la mar. La sirena Lua l’ajudarà
a gestionar els seus sentiments.

El Gran Concurs
Lluís, la seua iaia Ruth i la
seua amiga Llúcia decidixen
participar en la gran carrera
anual de superherois. Però
des del principi descobrixen
que algú, contínuament, els
saboteja el vehicle… I hauran de
descobrir qui és el culpable.

La Veu de la Vall
L’escola de Baeira està a punt
de tancar perquè no té prou
alumnes. Ángel, Carlota, Sofía
i Miguel s’unixen per a intentar
salvar-la intentant atraure nous
habitants al poble mitjançant un
diari digital.

Treballem

•
•
•
•
•
•

La inseguretat
La tristesa
La solitud
La resiliència
L’esforç
La superació

•
•
•
•
•
•

L’empatia
La compassió
La gelosia
L’enveja
La resiliència
La tolerància
a la frustració

•
•
•
•
•

La solidaritat
L’assertivitat
L’empatia
La melancolia
La tolerància
a la frustració

Les emocions
Propostes per a tot el centre
Els carrers
de les emocions

Convertim cada corredor del col·legi en un carrer dedicat a una
emoció determinada. Confeccionem rètols per a cada carrer i els decorem amb motius relacionats amb aquesta emoció.

Una exposició de fotos

Ens fem fotos on expressem diferents sentiments: tristesa, alegria, por, ira, sorpresa… i muntem murals que exposarem en una
aula o al corredor.

El semàfor emocional

El verd significa calma; el roig, frustració i ira; el groc, inquietud
o estrés… Cada semàfor té una bústia al costat on deixem una nota
amb les nostres emocions negatives. És només en aquest moment
que canviarà de color i ens deixarà passar.

El racó de la calma

Preparem un espai del centre escolar per a relaxar-nos i meditar. Podem decorar-lo com una haima o com una illa tropical.

La motxilla viatgera

A cada classe preparem una motxilla amb llibres, dibuixos, postals i un ninot per tal d’emportar-nos a casa les emocions positives.
L’alumnat s’alternarà per a dur la motxilla i gaudir-ne el contingut
amb la família.

Un supermural

Cada alumne i alumna dibuixa i retalla un motiu relacionat
amb una emoció. Els apeguem tots en un paper continu per a fer un
mural gegant.

El pot de les bones
notícies

Cada vegada que ens passa una cosa bona o que sentim una
bona notícia, ho anotem i ho fiquem al pot de les bones notícies de
la classe. Al final, farem una festa on compartirem el contingut de
tots els pots de l’escola.

Les emocions

Cinqué i Sisé de Primària

Tercer i Quart de Primària

Primer i Segon de Primària

Propostes per cursos

La cançó de Lua
La guia de les emocions: Fem una representació gran de Lua i
la convertim en la sirena-guia de les emocions. Quan ens sentim malament abracem Lua.

El Gran Concurs
Vehicles emocionals: Organitzem un concurs de vehicles
emocionals mesclant manualitats i imaginació.

La Veu de la Vall
El diari de les emocions: Ens organitzem per a publicar un
diari digital o en paper sobre les emocions.

La mar

La mar, les seues criatures, els seus misteris… des de sempre han fascinat els éssers humans; i als xiquets i les xiquetes, els encanta aprendre’n
coses.
Aquesta selecció de títols ens permetrà emprendre el tema de la mar
des d’una perspectiva lúdica i multidisciplinària que implicarà tots els sectors de la comunitat educativa.
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La mar
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Els llibres

Sinopsi

La cançó de Lua
El salmó Pit va passant per
diferents estats d’ànim al llarg
del llarg viatge que el durà
del riu a la mar. La sirena Lua
l’ajudarà a gestionar els seus
sentiments.

L’endevinalla de la vida
El vaixell escola del capità
Carib ha salpat a la recerca del
tresor del pirata Malaespina.
Però, per a poder trobar-lo, els
pirates hauran de resoldre una
sèrie d’endevinalles sobre les
diferents classes d’éssers vius.

Treballem

•
•
•
•
•
•

La inseguretat
La tristesa
La solitud
La resiliència
L’esforç
La superació

• La curiositat
intel·lectual
• L’esperit de superació
• La perseverança
• El valor
• El treball en equip

Cinqué i Sisé de Primària

Marea negra
Julieta ha viatjat des de
l’Argentina per trobar les seues
arrels a un poble de la costa de
Galícia. Però l’única persona
que la pot ajudar va deixar de
parlar fa molts anys, arrel de
la catàstrofe del Prestige. Es
tracta d’Anxo, el iaio de Román.
Julieta i Román descobriran
detalls fascinants sobre els seus
avantpassats mitjançant els
objectes que Anxo els va posant
en el camí, i tractaran d’ajudarlo a recuperar la veu.

• La valoració
del patrimoni
històric, artístic i
mediambiental
• El treball en equip
• La consciència
mediambiental
• L’empatia
• La resiliència
• La integració en la
comunitat i el respecte
per les tradicions

La mar
Propostes per a tot el centre
Decoració marina

Decorarem el centre amb murals gegants de la mar. Cada curs
n’elaborarà un: peixos i sirenes, vaixells, submarins, pirates i pescadors… Les possibilitats són inesgotables.

Taller de nucs
mariners

Amb els tutorials que hi ha en Internet podem aprendre nosaltres i ensenyar als escolars a fer tot tipus de nucs, de manera que
entrenaran la motricitat fina i la intel·ligència cinestèsica. Obert a
tota la comunitat educativa.

Receptes marines

Amb l’ajuda dels adults de la comunitat educativa (pares i mares, personal docent) organitzarem una jornada de degustació de
receptes confeccionades amb productes de la mar. Podem convertir
l’activitat en un concurs.

Taller de papiroflèxia:
vaixells de paper

Podem crear vaixells increïbles amb diferents tipus, colors i grandàries de paper, i buscant-hi tutorials d’Internet o de llibres de papiroflèxia. Posarem els vaixells a navegar en un riu de paper de seda en
algun racó especial de l’escola.

Pel·lícules marines

Organitzem una o diverses sessions de cinema familiar (o només per a l’alumnat) amb pel·lícules relacionades amb la mar, des de
La sireneta o Buscant en Nemo fins a Atlantis o L’illa del tresor.

Aprenem a
relaxar-nos…
amb la mar

Organitzarem diverses sessions de relaxació al gimnàs o a l’aula
de música. Per a això, escoltarem sons marins o la peça musical La
mar de Debussy, mentre aprendrem a respirar i a ser conscients del
nostre cos.

Recital marí

Hi ha poemes i àlbums il·lustrats meravellosos sobre la mar.
Cada curs prepararà un parell de poemes o un contacontes de tema
marí i, entre tots, celebrarem un recital amb els textos que hem assajat.

La mar

Sisé
de Primària

Cinqué
de Primària

Tercer i Quart de Primària

Primer i Segon de Primària

Propostes per cursos

La cançó de Lua
Animals de la mar: Cada xiquet i xiqueta de la classe parlarà
d’un peix o d’un altre animal de la mar, com ara balenes, dofins o coralls. També el dibuixarà i muntarem una exposició
amb tots els dibuixos.

L’endevinalla de la vida
Pirates per un dia: Ens disfressem de pirates i, en grups, ens
inventem una aventura pirata amb un diàleg que representarem davant dels companys i les companyes.

Marea negra
Protegint la mar: Busquem informació sobre els perills mediomabientals que afecten la mar. Després, en grups, dissenyem campanyes per a conscienciar tota l’escola sobre aquest
perill, amb cartells, fullets o xarrades.

Vaixells i naufragis (amb realitat augmentada): Busquem
informació sobre naufragis coneguts i aconseguim fotografies o dibuixos d’Internet de cada un. També podem fer els
dibuixos nosaltres. Després, muntem una exposició amb tot
el material. Associem a cada imatge un marcador de realitat
augmentada i una explicació mitjançant una aplicació gratuïta i senzilla d’usar, com ara Aurasma.

Els éssers màgics

Fades, dracs, estranyes criatures semihumanes, bruixes, ogres i trolls…
A menuts i majors ens fascinen els éssers màgics. En el plànol educatiu, ens poden brindar un eix temàtic molt engrescador per a plantejar activitats en diferents àrees, al mateix temps que fomentem la creativitat i l’educació en valors.
Aquesta selecció de títols ens permetrà emprendre el tema dels éssers
màgics des d’una perspectiva lúdica i multidisciplinària que implicarà tots
els sectors de la comunitat educativa.
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Els llibres

Sinopsi

Un cocodril misteriós
La bruixa Rebeca es troba a un
cocodril que no és el que sembla.
Un fada li va fer un encanteri. Per
a trencar el malefici, Rebeca haurà
de reunir cinc llàgrimes molt
especials que haurà d’arreplegar
en una hora exacta.

El palau subterrani
El drac Minus i l’elf Berk
s’endinsen en un passadís
subterrani que els duu fins a un
palau encantat. Per a sobreviure,
hauran d’aprendre a llegir uns
símbols molt curiosos.

Cinqué i Sisé de Primària

de

Treballem

• L’esperit de
superació
• El treball en equip
• La perseverança
• La creativitat
• La solidaritat

• La curiositat
• L’esperit de
superació
• La perseverança
• El valor
• El treball en equip

El misteri de la piràmi-

Víctor acompanya els seus pares,
arqueòlegs, a l’excavació d’una
nova piràmide que acaben de
descobrir a Egipte. Yasmine, la
filla del propietari del xicotet hotel
on s’allotjen, li mostra les ombres
d’unes criatures estranyes amb
caps d’animals que apareixen a
les nits. Les ombres els guiaran
fins a l’altra banda del temps,
on coneixeran Ahmés, el fill de
l’arquitecte que va dissenyar la
piràmide que està a punt de ser
excavada.

• L’esperit investigador
• El treball en equip
• La valoració del
patrimoni
• La interculturalitat
• La generositat
• L’amistat

Els éssers màgics
Propostes per a tot el centre
El gran llibre dels
éssers màgics

Entre tots els cursos, farem un llibre amb relats, dibuixos i còmics inspirats en les criatures màgiques. Els xiquets i les xiquetes
dels cursos superiors l’enquadernaran com a manualitat i s’exposarà
a la biblioteca.

Festa de disfresses

Fixarem un dia perquè tot l’alumnat vinga a classe disfressat de
la criatura màgica favorita. Organitzarem activitats, com ara carreres
de sacs i altres jocs tradicionals.

Concurs de redacció
«Si jo fóra…»

Com imagines la teua vida si fores una sirena, un elf, un fada o
un donyet? Redacta-ho i participa en el concurs.

Gimcana dels éssers
màgics

Mesclarem habilitats en el camp de l’orientació amb proves
d’enginy senzilles per a trobar les dotze criatures màgiques amagades en diferents llocs de l’escola. Es pot repetir per nivells, amb diferents graus de dificultat.

Llegim i guanyem
premis

A la biblioteca, organitzem un racó de les fades, un altre de les
bruixes, un altre dels dracs… Cada xiquet que llija cinc llibres d’un
racó obtindrà una insígnia especial. Es poden acumular insígnies de
cada un dels racons!

Cada aula, un país
màgic

Repartim criatures màgiques i cada grup decora l’aula com si
fóra el país de la criatura que li ha tocat: un aula serà el país de les
fades, una altra el de les bruixes, el dels gegants, etc.

El mercat dels éssers
màgics

Cada aula muntarà una parada amb objectes confeccionats per
l’alumnat que corresponguen a la criatura màgica de la seua classe: des de barrets de bruixa a escates de drac, deixarem que vole la
creativitat.

Els éssers màgics
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Propostes per cursos

Un cocodril misteriós
Inventem animals encantats: Cada xiquet i xiqueta dibuixa
un animal i se n’inventa la història màgica inspirada en la del
cocodril misteriós. Després els exposem a la paret.

El palau subterrani
Mural del palau d’Arold: Entre tots usem una paret de la classe per a recrear el palau subterrani en paper d’embalatge amb
pintures al tremp, ceres i collage.

El misteri de la piràmide
Màscares egípcies: Fem un treball de recerca sobre els déus
egipcis i organitzem un taller de màscares per a disfressarnos d’aquestes divinitats. Amb les màscares posades, podem
muntar una desfilada egípcia màgica per tota l’escola.

Una col·lecció de grans obres de la literatura
adaptades per als estudiants
Amb un llenguatge adequat als estudiants i una extensió accessible:
al voltant de les 160 pàgines.
Preserva la riquesa estilística de cada obra i de cada autor.
Amb grans il·lustracions a tot color.
Amb un CD-ROM per al professorat que complementa i enriquix la lectura.

Una Introducció per a situar el lector davant del
text i orientar-lo sobre el llenguatge, l’estil, el tipus
d’adaptació, etc.

Un text que va acompanyat d’il·lustracions
atractives per als joves lectors.

Un Apèndix en el qual s’inclouen la biografia
i l’obra de l’autor, informació sobre el text,
comentaris d’altres edicions, vigència en el
panorama literari, etc.

CLÀSSICS A MIDA

DE 10 A 14 ANYS

Vint mil llegües
de viatge submarí
Jules Verne
Il·lustracions de Carles Arbat
Adaptació de
Lourdes Íñiguez Barrena

Codi comercial: 1510401
ISBN: 978-84-678-4163-3
152 pàgines
PVP: 10,95 €

E

l Nautilus és un increïble invent de l’enginyeria naval, però també un museu on un
home culte amaga un secret. Per què navega sense descans? Verne no en dóna més
dades i Aronnax, el narrador, a penes aconseguix entendre’n els motius. El capità Nemo
sembla recórrer les profunditats marines com en una ratificació de la pròpia llibertat.

CLÀSSICS A MIDA

A PARTIR DE 10 ANYS

L’illa del tresor
Robert L. Stevenson
Il·lustracions de
Montserrat Batet Creixell
Adaptació
d’Emilio Fontanilla Debesa

Codi comercial: 1510402
ISBN: 978-84-678-4164-0
168 pàgines
PVP: 10,95 €

L

illa del tresor és una de les novel·les d’aventures més importants de la literatura universal. La fascinació pels mapes va portar Robert Louis Stevenson, un matí d’estiu del
1881, a escriure unes paraules premonitòries en un d’aquests: ILLA DEL TRESOR.
Comença així la gran aventura que viuran el jove Jim Hawkins, el capità Smollett, el doctor
Livesey i un cuiner «peculiar», John Silver. Tots ells viatjaran a bord de la Hispaniola a la
recerca del tresor del capità Flint.

CLÀSSICS A MIDA

A PARTIR DE 10 ANYS

Oliver Twist
Charles Dickens
Il·lustracions de
Mónica Armiño
Adaptació de
Lourdes Íñiguez Barrena

Codi comercial: 1510403
ISBN: 978-84-678-4165-7
160 pàgines
PVP: 10,95 €

O

liver Twist és una novel·la que no pot faltar en cap biblioteca. La poden llegir lectors
de qualsevol edat i de qualsevol lloc, perquè el tema que planteja sobrepassa les fronteres del temps i de l’espai: el de la persona que lluita per sobreviure i trobar el seu lloc en
la societat o, el que és el mateix, la lluita del dèbil contra el fort, del bé contra el mal. Per
això, aquesta obra no és d’ahir ni de hui, sinó de sempre.

CLÀSSICS A MIDA

A PARTIR DE 12 ANYS

Romeu i Julieta
William Shakespeare
Il·lustracions d’Álex Kirschner
Adaptació de
Lourdes Íñiguez Barrena

Codi comercial: 1510404
ISBN: 978-84-678-4166-4
128 pàgines
PVP: 10,95 €

R

omeu i Julieta és una de les obres més famoses de la literatura universal. És també una
tragèdia d’amor juvenil, apassionat i sense límits.
El seu autor, William Shakespeare, ens presenta dues famílies —els Montesc i els Capulet— que són enemigues des de fa anys.
Romeu Montesc, que acudix emmascarat a una festa organitzada pels Capulet, coneix
Julieta. Aleshores sorgix un amor apassionat entre els joves de les dues famílies rivals. Un
amor que donarà lloc a un conflicte de conseqüències fatals per als amants.

ALTRES TÍTOLS PUBLICATS
Educació
Infantil
Col·lecció: Sopa de Llibres
Un grapat de besos
Antonia Rodenas
Carme Solé Vendrell
ISBN: 978-84-667-0627-8
Codi comercial: 1556813
PVP: 8,50 €

Somnis
Antonia Rodenas
Carme Solé Vendrell
ISBN: 978-84-667-8889-2
Codi comercial: 1556828
PVP: 8,50 €

Educació Primària
1r i 2n curs
Col·lecció: Tres Sopes
(llibre + quadern
d’activitats)
Laura i el ratolí
Vicente Muñoz Puelles
Noemí Villamuza
ISBN: 978-84-667-5429-3
Codi comercial: 1536401
PVP: 8,50 €

A l’altre costat del barret
Carles Cano
Paco Giménez
ISBN: 978-84-667-5430-9
Codi comercial: 1536402
PVP: 8,50 €

Òscar i el lleó de Correus
Vicente Muñoz Puelles
Noemí Villamuza
ISBN: 978-84-667-5431-6
Codi comercial: 1536403
PVP: 8,50 €

Elefant cor-d’ocell
Mariasun Landa
Emilio Urberuaga
ISBN: 978-84-667-5432-3
Codi comercial: 1536404
PVP: 8,50 €

Ricard i el dinosaure roig
Vicente Muñoz Puelles
Noemí Villamuza
ISBN: 978-84-667-6347-9
Codi comercial: 1536413
PVP: 8,50 €

La història de Tapani
Marjaleena Lembcke
Susann Opel-Götz
ISBN: 978-84-667-6345-5
Codi comercial: 1536414
PVP: 8,50 €

Col·lecció: Sopa de Llibres

Col·lecció: El Donyet Verd

Òscar i el riu Amazones

El rei de cors

Vicente Muñoz Puelles
Noemí Villamuza

Gloria Cecilia Díaz
Rafa Vivas

ISBN: 978-84-667-8690-4
Codi comercial: 1556827
PVP: 8,50 €

ISBN: 978-84-667-7864-0
Codi comercial: 1571815
PVP: 8,50 €

Cartes al ratolí

No vull un drac a classe

Antonia Rodenas
Carme Solé Vendrell

Violeta Monreal

ISBN: 978-84-667-8890-8
Codi comercial: 1556829
PVP: 8,50 €

ISBN: 978-84-667-7865-7
Codi comercial: 1571816
PVP: 8,50 €

Unes vacances de por
Carles Cano
Tesa González
ISBN: 978-84-667-7866-4
Codi comercial: 1571817
PVP: 8,50 €

Educació Primària
3r i 4t curs
Col·lecció: Tres Sopes
(llibre + quadern
d’activitats)
Els negocis del senyor gat
Gianni Rodari
Montse Ginesta
ISBN: 978-84-667-5433-0
Codi comercial: 1536405
PVP: 9,00 €

Contes per a tot l’any
Carles Cano
Federico Delicado
ISBN: 978-84-667-5435-4
Codi comercial: 1536407
PVP: 9,00 €

L’arca i jo
Premi Anaya 2004
Vicente Muñoz Puelles
Elena Odriozola
ISBN: 978-84-667-5436-1
Codi comercial: 1536408
PVP: 9,90 €

Orió i els animals
mags
Joan Manuel Gisbert
Francisco Solé
ISBN: 978-84-667-6485-8
Codi comercial: 1536415
PVP: 9,00 €

En el cor del bosc
Agustín Fernández Paz
Miguelanxo Prado
ISBN: 978-84-667-6486-5
Codi comercial: 1536416
PVP: 9,00 €

Col·lecció: El Donyet Verd
La gallina que pogué ser
princesa
Carles Cano
Montse Ginesta
ISBN: 978-84-207-4943-3
Codi comercial: 1571801
PVP: 9,00 €

Història d’una recepta
Carles Cano
Paco Giménez
ISBN: 978-84-207-4939-6
Codi comercial: 1571802
PVP: 9,00 €

A bord de La Gavina
Fernando Alonso
Tino Gatagán
ISBN: 978-84-207-4942-6
Codi comercial: 1571803
PVP: 9,00 €

Educació Primària
3r i 4t curs
Memòries d’una
gallina
Concha López Narváez
Juan Ramón Alonso
ISBN: 978-84-207-6227-2
Codi comercial: 1571809
PVP: 9,00 €

L’illa de Capperavall

El gran amor d’una gallina

José Luis Ferris
Paz Rodero

Concha López Narváez
Juan Ramón Alonso

ISBN: 978-84-667-7867-1
Codi comercial: 1571818
PVP: 9,00 €

ISBN: 978-84-667-7869-5
Codi comercial: 1571820
PVP: 9,00 €

Clàudia, aprenenta
de bruixa

Maravall

M.ª Carmen de la Bandera
Claudia Ranucci
ISBN: 978-84-667-7868-8
Codi comercial: 1571819
PVP: 9,00 €

Premi Vila d’Ibi 2008
Pablo Albo
Jesús Aguado
ISBN: 978-84-667-8644-7
Codi comercial: 1571824
PVP: 9,00 €

El secret de l’avi
Premi Lazarillo
de Creació Literària, 2016
Carles Cano
Federico Delicado
ISBN: 978-84-698-3416-9
Codi comercial: 1571827
PVP: 9,00 €

Educació Primària
5é i 6é curs
Col·lecció: Tres Sopes
(llibre + quadern
d’activitats)

Col·lecció: Sopa de Llibres

Col·lecció: El Donyet Verd

El meu llibre de poesia

Els viatges de Pericot

Varios
Miguel Calatayud

Carles Cano
Paco Giménez

Fina Casalderrey
Manuel Uhía

ISBN: 978-84-207-8256-0
Codi comercial: 1556801
PVP: 9,00 €

ISBN: 978-84-207-6550-1
Codi comercial: 1571810
PVP: 9,00 €

ISBN: 978-84-667-5437-8
Codi comercial: 1536409
PVP: 9,00 €

Operació Iogurt

El llarg estiu d’Eugènia
Mestre

Ales de mosca
per a Àngel

El barreter verd
Marilar Aleixandre
Lázaro Enríquez
ISBN: 978-84-667-5438-5
Codi comercial: 1536410
PVP: 9,00 €

Les botes roges
Karlos Linazasoro
Claudia Ranucci
ISBN: 978-84-667-5439-2
Codi comercial: 1536411
PVP: 9,00 €

La guia fantàstica
Joles Sennell
Max
ISBN: 978-84-667-5440-8
Codi comercial: 1536412
PVP: 9,00 €

Els cavalls de l’oncle
Gonzalo Moure
Fernando Martín Godoy
ISBN: 978-84-667-8575-4
Codi comercial: 1536417
PVP: 9,00 €

Puré de pésols
Daniel Nesquens
Elisa Arguilé
ISBN: 978-84-667-8576-1
Codi comercial: 1536418
PVP: 9,00 €

Juan Carlos Eguillor
ISBN: 978-84-207-8255-3
Codi comercial: 1556803
PVP: 9,00 €

Pilar Molina Llorente
Fuencisla del Amo
ISBN: 978-84-207-6688-1
Codi comercial: 1571812
PVP: 9,00 €

Això no pot continuar així
Premi Vila d’Ibi 2006
Carmela Trujillo
Nivio López Vigil
ISBN: 978-84-667-7870-1
Codi comercial: 1571821
PVP: 9,00 €

La música de les tenebres
Norma Sturniolo
Francisco Solé
ISBN: 978-84-667-7871-8
Codi comercial: 1571822
PVP: 9,00 €

Klaus Nowak,
netejador de clavegueres
Premi Vila d’Ibi 2007
Pedro Mañas Romero
Max Hierro
ISBN: 978-84-667-7872-5
Codi comercial: 1571823
PVP: 9,00 €

Comercial Grupo Anaya
Telèfon central de comandes: 902 426 292
email: pedidos.cga@anaya.es

9237059

www.anayainfantilyjuvenil.com

Il·lustracions: Lucía Serrano, Carme Solé Vendrell, Montse Ginesta, Claudia Ranucci i Max.

Telèfon d’atenció al professorat: 902 090 378

