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en el projecte Saba

Lectures
recomenades
Amb activitats i recursos per al mestre



Pupi i l’aventura dels vaquers

Autora: María Menéndez - Ponte

Una història que recull un tema fonamental en la formació de la personalitat: 
la necessitat de compartir. El llibre defensa la importància del penediment 
i del perdó com a elements indispensables per a una amistat sana i constructiva. 

Pupi i els fantasmes

Autora: María Menéndez - Ponte

Un llibre que recull, en primer lloc, l’amistat i l’humor. En segon lloc, 
planteja a través d’aquesta història senzilla que les mentides, encara 
que siguen innocents, tenen conseqüències.
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Cametes i Peuots

Autor: Ferran Bateller

Una història magní� cament escrita, amb aventures que seran el punt de partida 
excepcional per a re� exionar sobre la velocitat, la lentitud, la pressa, la calma 
i, sobretot, per a valorar la paciència i l’empatia com dues de les virtuts més 
necessàries per a la convivència humana.  

El rebost màgic

Autora: Begoña Oro

Narra la història d’una colla d’amics que comparteixen les il·lusions i l’estima 
per la naturalesa i els animals. Convida els xiquets a somiar i descobreix 
el poder de la imaginació.
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Clariana Parc

Autora: Joaquina Barba

Clariana Parc presenta una història plena de viatges i acció en què els xiquets 
protagonistes, i també els lectors, travessen una línia que separa el món real 
del fantàstic. Les aventures que viurà Enric l’ajudaran a créixer i a superar 
moltes de les pors que no el deixen ser feliç. A més, aquesta novel·la fa 
una aposta efectiva per la poesia, la rima i els jocs de paraules.  

Murs

Autor: Agustín Fernández Paz

D’una manera e� caç, al mateix temps que atractiva, mostra les terribles 
conseqüències de la construcció de murs entre persones. Es tracta 
d’una història de fe i esperança, escrita amb una prosa suggeridora i poètica. 
Un relat magistral d’un dels grans escriptors europeus contemporanis.

Novetat!

Novetat!
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Tres titelles embruixats

Autora: Pepa Guardiola

Tres titelles embruixats retrata, amb un to entranyable i amb escenes divertides, 
la sensació de desplaçament que pot viure un xiquet amb l’arribada 
a la família d’un nou membre. 

Fill de reis

Autor: Enric Lluch

Aquesta història ens acosta, d’una manera amena i divertida, 
però al mateix temps rigorosa i didàctica, als primers anys de vida 
del rei Jaume I  el Conqueridor, una � gura històrica de primer ordre, 
i molt valorada per tots els valencians. 

L’herència pirata

Autora: Teresa Broseta

Una novel·la que ens presenta una galeria de personatges singulars 
que trobaran el seu lloc al món gràcies a una aventura inesperada. 
Una història entranyable, divertida, amena i amb l’incentiu extra 
d’un viatge (físic i vital) que ens acosta a la cultura exòtica del Carib. 

La � auta màgica

Autora: Mercè Climent

Gran novel·la de fantasia, aventures i amor que ens transporta, amb un to líric 
i musical, a un altre món en el qual lluiten les forces del bé i del mal. 

Els misteris d’Illa Negra

Autor: Francesc Gisbert

Amb molta amenitat, aquesta novel·la ens transporta a un món d’aventures 
plenes d’acció i de referents literaris extraordinaris com ara Stevenson, 
Conan Doyle, Carroll, Irving, Verne… I ens convida al descobriment 
i a la lectura d’aquests clàssics universals.

El món de Penombres

Autor: Roberto Aliaga

Una història terrorí� ca i fosca on l’aventura està assegurada. 
L’obra combina l’existència del món real i un món ombrívol, entre penombres. 
Amb molt d’enginy i una narrativa àgil i divertida, l’autor aconsegueix 
que el lector mantinga la intriga durant tota la novel·la.

Novetat!



Llibres que fan lectors

Amb activitats i recursos per al mestre

Et presentem títols d’una gran qualitat literària, 
especialment seleccionats per al centre escolar. 
Autors nostres com Joaquina Barba, Enric Lluch, Teresa Broseta, 
Mercè Climent, Francesc Gisbert, Ferran Bataller o Pepa Guardiola 
ens aporten històries que afavoreixen la re� exió a l’aula 
i amb què els alumnes gaudiran del plaer de llegir.

Amb recursos en PDF perquè pugues portar a terme diferents 
activitats a l’aula, disponibles en la � txa del llibre 
de www.literaturasm.com  

A més, com a part del programa de Competència lectora, 
en el llibre de l’alumne del projecte Saba de Llengua, se 
suggereixen lectures per a cada trimestre. Ací en destaquem algunes.

Més informació 
en  www.smsavia.com
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Lecture s recomanades en el projecte

Literatura Infantil i Juvenil en valencià


