Llibres recomanats i disponibles a la
paradeta virtual de Sant Jordi del Turonet
Recomanacions INFANTIL I CICLE INICIAL
Un drac amb un temperament explosiu no és una bona combinació, com la família i els amics
d’en Fergal descobreixen. Crema el sopar (literalment), redueix a cendres la porteria del camp de
futbol i no pot gaudir d’un agradable i tranquil joc de taula. Només quan s’adona que altres
animals tenen trucs intel·ligents per tranquil·litzarse, en Fergal comença a prendre el control del
seu geni i a recuperar els amics; especialment quan descobreix que els dracs poden calmarse d’una manera molt fàcil.
Idiomes disponibles

PVP 12 euros

Pobre vell drac. Ningú vol que formi part del seu conte, ni la Rinxols d’Or, ni el Hansel i la Gretel, ni
ningú. Però el drac no es dóna per vençut i segueix buscant a algú que sí que el vulgui a la seva
història. SIGUI QUI SIGUI. Sense cap dubte, el seu gran optimisme evitarà que es fiqui en cap
problema. És probable…Un conte meravellós sobre dracs, herois i gelats… Un relat de la nova i
extraordinària escriptora Lou Carter i de la guardonada il·lustradora Deborah Allwright.

Idiomes disponibles

PVP 12 euros

Quan un amable noiet ajuda un estrany ocell neix entre ells una bonica amistat. Però el que
aquests dos amics no saben és que un és un cavaller, i l’altre… un jove drac! Què passarà quan
descobreixin que en realitat són enemics i estan destinats a lluitar entre ells?El drac i el cavaller
suculent és una divertida i tendra història creada per un equip immillorable; l’única Elli Woollard,
artista de talent, i el guardonat Benji Davies.

Idiomes disponibles

PVP 12 euros

El protagonista de esta historia está muy asustado. Es de noche, todo está oscuro y algo parece
agitarse en las sombras de su dormitorio. Por suerte para él, está acompañado de un valiente
lector que, armado con una linterna, lo ayudará a iluminar sus temores y descubrir que aquello
que parecía un monstruo son, en realidad, objetos cotidianos.Este divertido libro, lleno de
suspense y acompañado por luminosas ilustraciones, introduce a los pequeños lectores en una
aventura nocturna en la que deberán usar una linterna para iluminar los oscuros rincones de la
habitación del protagonista y ayudarlo a hacer que desaparezca su miedo a lo que se oculta detrás
de las sombras y las formas que allí acechan.Un libro ideal para conversar sobre el miedo a la
oscuridad con los más pequeños y ayudarlos a afrontar ese temor.
Idiomes disponibles

PVP 14 euros

¿Cansada de la típica historia de princesa-conoce-príncipe-se-casan-y-viven-felices-ycomenperdices? ¿Aburrida de princesitas con vestidos rosas? ¿Buscas una princesa dispuesta a
entrar en acción? ¡Pues ésa es la princesa Espadachina!Espadachina es la hija de los reyes de
Ranalandia. Vive en un precioso castillo, tiene un montón de vestidos bonitos y… ha llegado el
momento de buscar un apuesto príncipe rana para ella. Sin embargo, desde bien pequeña,
Espadachina ha soñado con una vida muy distinta. Ella no quiere ser una delicada princesa,
¡quiere ser la reina de los piratas!Deborah Allwright, ilustradora de En este cuento no hay ningún
dragón, y Hollie Hughes nos traen una divertida historia sobre el inconformismo, que invita a los
peques a perseguir sus sueños sin dejarse condicionar por las presiones sociales y
los estereotipos.

Idiomes disponibles

PVP 12 euros
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L’acadèmia de ballet de la senyoreta Amy estrenarà una funció titulada la Dansa de la Papallona.
La Rosa i els seus quatre amics assagen els salts, piruetes i girs per fer-los perfectament. Però
quan li assignen un paper que no és el que ella esperava, la Rosa sent que s’ha esforçat per no
res. En canvi, els seus amics l’ajudaran a descobrir que inclús el paper més petit pot ser de gran
importància…
L’escriptora Maryann Macdonald i la il·lustradora Mandy Sutcliffe ens ofereixen una dolça història
sobre la importància del treball en equip i de desenvolupar l’empatia… que farà les delícies de
tots els petits que somnien amb ser ballarins!
Idiomes disponibles

PVP 12 euros

Té unes ales vermelles com el foc, dues antenes llargues i negres i dues ales més, transparents,
per voleiar aquí i allà. La petita marieta ho provarà tot per tal d’aconseguir uns puntets ben
negres, però els seus esforços, no la recompensaran amb puntets, sinó amb una cosa molt més
important: la joia de ser lliure… i especial!
Idiomes disponibles

PVP 5,95 euros

La senyoreta Hipo és una hipopotameta molt intel·ligent. Tots els pares i mares que viuen a
l’aiguamoll voldrien tenir una filla tan llesta i ben educada com ella. Però a la senyoreta Hipo
comença a fer-se-li feixuc portar-se sempre tan tan bé; es sent pressionada, cada cop més
neguitosa… i sent la necessitat de fer una animalada, ni que sigui una de petiteta!
Idiomes disponibles

PVP 12 euros

La pequeña protagonista de esta narración siempre dice que no. No quiere sentarse a la mesa para
cenar, no quiere acabarse el brócoli, no quiere cepillarse el pelo… Sus papás están un poco
agotados por su conducta y le piden que diga sí de vez en cuando. Lo que no esperaban era que su
pequeña fuese a decir que sí justo a un nervioso gorila que ese mismo día llamó a su puerta.Simon
Philip y Annabel Tempest nos traen una divertida y tierna historia que podremos utilizar para
enseñar a los más pequeños cuándo deben decir «sí» y cuando deben decir «no».

Idiomes disponibles

PVP 12 euros

Al flamenc no li agraden les seves plomes roses, s’estimaria més ser verd i estar ple d’escates com el
cocodril. En canvi, el cocodril preferiria ser llis i rodonet com un hipopòtam. Però l’hipopòtam…
Francesca Carabelli i Otello Reali ens ofereixen una petita història en què cada animal preferiria ser
com un altre dels habitants de la jungla. En canvi, al petit Lluc, li agraden tots tal com són!
Un llibre imprès en cartró gruixut, ideal per als lectors més petits.
Idiomes disponibles

PVP 9,95 euros

Fa molts i molts anys, hi havia un grup de bonobos que vivia en un petit manglar. Els bonobos estaven
sempre molt ocupats rosegant les fruites i les baies, les nous i les llavors, les arrels i els brots, que les
bonobes collien amb abnegació per a ells i per a la mainada... Fa més de trenta anys, l'Adela Turín va
començar a publicar a Itàlia la col·lecció «Dalla parte delle bambine», que poc temps després arribava a
Espanya de la mà d'Esther Tusquets, amb el títol «A favor de las niñas». Es va convertir en una sèrie de
referència per a la coeducació i la igualtat, i es va traduir a diversos idiomes. Encara avui dia, malgrat el
temps que ha transcorregut, els llibres tenen una gran vigència i són molt necessaris
Idiomes disponibles

PVP 14,25 euros

L'Artur i la Clementina és una història fabulada que reivindica el rol femení dintre de la societat, lluita
contra els estereotips sexistes i denuncia la discriminació. Perquè avui en dia encara necessitem
històries sobre l'educació en igualtat.
Idiomes disponibles

PVP 15 euros
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El ball, la lectura, l’humor, la creativitat, l’agilitat, les matemàtiques… Tots tenim algun SUPERPODER
increïble!
Un SUPERPODER que ens converteix en persones úniques i irrepetibles. Quin és el teu?
El gran llibre dels superpodersés una col·lecció de talents bellíssimament il·lustrada que et farà
reflexionar sobre la identitat, i sobre les teves virtuts i capacitats.
Idiomes disponibles

PVP 17 euros

Fa molts i molts anys, en una epoca on els mags i les bruixes encara existien, hi va viure una noia que
va decidir canviar el món.es que la Jordina no era una noia com les altres...Un àlbum il·lustrat per
Pilarín Bayes per a aquelles famílies que busquen una llegenda de Sant Jordi diferent.
PVP 9,45 euros

Idiomes disponibles

En el ramat, totes les elefantes són de color rosa, excepte la Guillermina. Aviat descobrirà que les del
seu sexe tenen prohibit fer coses reservades només pels mascles. Com que no accepta aquesta tradició,
aviat mostrarà a les seves companyes que la igualtat no és pas una utopia
Idiomes disponibles

PVP 15 euros

La Tina no és com les altres vaques. Li agrada explorar, descobrir, somiar… Podrà ensenyar a les seves
germanes que hi ha més coses a la vida a part de mastegar herba? Aquest és un llibre reflexiu i divertit,
perfecte per a qualsevol a qui li agradi provar coses noves
Idiomes disponibles

PVP 12 euros

Recomanacions CICLE MITJÀ I SUPERIOR
A Lea no le gusta nada su nueva casa. Está lejos de todo, al lado de un campo de patatas (o de vete a saber
qué). Y encima no tiene amigos. Pero Lea es lista y sabe que, para encontrarlos rápido, solo necesita la
información precisa. Por eso un día coge papel y boli, y redacta el test más divertido del mundo para
encontrar a su nueva mejor amiga: ¿Qué te gusta más, la mayonesa o el kétchup? ¿Prefieres hablar o
escuchar? ¿Prefieres que tus amigas se te parezcan o que sean totalmente diferentes de ti? ¿Para qué
sirven los amigos? Armándose de valor, se repite: «¡Estoy sola, pero no soy tímida! ¡Lo conseguiré!». ¿Lo
conseguirá?
Idiomes disponibles

PVP 12,25 euros

Dins el cap, el cervell és com un director d'orquestra. A partir de les ordres que envia, podràs descobrir
com funciona el cos per dins! Aixeca les solapes d'aquesta guia visual amb curiositats i anècdotes per
descobrir com treballa el cos PER DINS!
Idiomes disponibles

PVP1 6,05 euros

Greta Thunberg és l'activista mediambiental sueca que ha aconseguit posar en peu a milers de joves de
tot el planeta per exigir als governsmesures enèrgiques contra el canvi climàtic. Tot i la seva joventut, ha
estat nominada per a diferents premis i la revista Time la va posicionar a la llista de les 25 adolescents
més influents del món. El 8 de març de 2019 els mitjans de comunicació suecs Aftonbladet i Expresen la
varen nomenar Dona de l'any a Suècia.
Idiomes disponibles

PVP 15,20 euros
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T'agradaria saber dibuixar? Aquest llibre t'ofereix 60 activitats per a descobrir i practicar senzilles
tècniques de dibuix que, a més, et conviden a pensar de manera creativa.
Les pàgines que tens entre mans estan repletes d'exemples i útils consells per a aprendre a dibuixar
objectes 3D; a afegir perspectiva, moviment i ombres als teus dibuixos; a crear un paisatge urbà o fins i
tot un autoretrat.
Idiomes disponibles

PVP 16,05 euros

Desdels increïbles variacions dels espècies fins a la dura lluita per la supervivència, des del bacteri
més minúscul fins al gran Arbre de la Vida: en aquesta meravellosa adaptació de l’cèlebre llibre de
Charles Darwin, descobriràs la revolucionària teoria que va canviar el món per sempre.
PVP 18,90 euros

Idiomes disponibles

Quan ho tens tot, és difícil sobreviure sense res.
L’Abel és un ratolinet amb molta sort: viu en un entorn civilitzat i amb totes les comoditats, i és feliç
amb la seva estimada Amanda. Un dia, una tempesta enorme els sorprèn mentre estan de pícnic. Un
vent huracanat se l’endú i l’arrossega fins a un indret desconegut. Una illa remota. Un lloc gegant i ple
de perills on haurà de construir vaixells, travessar rius, grimpar pels arbres i buscar menjar per
sobreviure. Així descobreix l’escorça de bedoll i les tiges de dent de lleó, els seus nous menjars preferits.
L’Abel és lluny del món que coneix, en un lloc hostil, on ha de sobreviure tot sol, i només somia amb
tornar a casa al costat de la seva Amanda. Però aquest Robinson Crusoe rosegador descobrirà ben aviat
els secrets meravellosos de l’illa, i de la vida.
Idiomes disponibles

PVP 16 euros,

Llibre fascinant que posa en relleu les contribucions de 50 dones notables als camps de la ciència, des del
món antic fins als nostres dies.
Entre les pioneres que hi apareixen, podem trobar figures tan conegudes com Marie Curie i Jane Goodall,
i d’altres no tan conegudes, com Rachel Carson, que ja a principis del segle XX va advertir sobre els
efectes nocius dels pesticides en el medi ambient i de la creixent contaminació.
Aquesta col·lecció d’històries apassionants també inclou infografies sobre temes rellevants en camps
relatius a la ciència i un glossari científic il·lustrat.
Idiomes disponibles

PVP 18,90 euros

Tot el que ens envolta, els arbres, les pedres, la llum i fins i tot nosaltres mateixos, està compost per
partícules molt i molt petites. En aquest univers minúscul, fet de matèria i energia, regeixen unes
lleis tan estranyes com sorprenents. Comença a descobrir el fascinant món de la Física Quàntica
amb lajuda del Dr. Albert.
Aquest és un primer llibre perfecte per explicar aquestes qüestions aparentment complexes a
nens a partir de 10 anys (i els seus pares), de la manera més fàcil i divertida possible, centrant-se en
l’ensenyament de la ciència.
Idiomes disponibles

PVP 18,90 euros,

Hola! Soc l'Agus Pianola i, encara que no us ho cregueu, visc amb una colla de monstres (dels bons,
eh!). Un d'ells, el Sr. Flat, és el meu millor amic. La meva veïna, la Lídia, sempre té idees genials. Junts
intentem aturar les bogeries del Dr. Brot i el seu ajudant Nap. I ara no tinc ni idea de com ens en
sortirem, d'aquesta. El Col·lectiu 541 ha convençut tothom a Galerna que hi ha llibres que s'han de
destruir. Peter Pan, Blancaneu, La Ventafocs, Les aventures de Tom Sawyer? Tots estan en perill! Ens
ajudes a salvar-los?
Idiomes disponibles

PVP 12,25 euros,
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Coneix la història de tretze dones extraordinàries que van aconseguir coses increïbles seguint el que
els deien el cor, el seu talent i els seus somnis. Vols volar pel cel amb l'aviadora AMELIA EARHART,
defensar la justícia amb la ROSA PARKS, fer grans descobriments com la MARIE CURIE, crear l'estil de
la FRIDA KHALO, la COCO CHANEL o la JANE AUSTEN? Viu la teva pròpia aventura de la mà d'algunes
de les dones que han ajudat a definir el món en què vivim.
Idiomes disponibles

PVP 12.30euros,

Llibre fascinant que posa en relleu les contribucions de 50 dones notables als camps de la ciència, des
del món antic fins als nostres dies.
Entre les pioneres que hi apareixen, podem trobar figures tan conegudes com Marie Curie i Jane
Goodall, i d’altres no tan conegudes, com Rachel Carson, que ja a principis del segle XX va advertir
sobre els efectes nocius dels pesticides en el medi ambient i de la creixent contaminació.
Aquesta col·lecció d’històries apassionants també inclou infografies sobre temes rellevants en camps
relatius a la ciència i un glossari científic il·lustrat.
Idiomes disponibles

PVP 19.95euros,

¡Nous enigmes per resoldre! Posa a prova la teva capacitat per a resoldre misteris, aquesta vegada
amb 25 enigmes de la ciència. Cada enigma respon a una teoria o principi científic.
Resol els misteris i converteix-te en un veritable científic. Juga, experimenta i aprèn!
Idiomes disponibles

PVP 18 euros,

Este libro es el resultado del proyecto «Una ingeniera en cada cole» de la Asociación de Mujeres
Investigadoras y Tecnólogas de Aragón (AMIT-Aragón).
En este mundo cada vez más tecnológico, por el bien de toda la sociedad, necesitamos que la
ingeniería en todas sus vertientes sea hecha por equipos diversos, en particular que cuenten con
mujeres y hombres.
Este libro va dirigido al alumnado de educación primaria porque queremos aportar nuestro trabajo y
ser modelos referentes reales de estas profesiones alejados de los estereotipos, a la vez que intentamos
transmitir la ilusión por la ciencia, la observación, el descubrimiento y las aplicaciones de la tecnología.
Idiomes disponibles

PVP 11.40 euros,

A en Billy, el fill d'un miner del nord d'Anglaterra, la vida se li capgira un dia que, accidentalment, es
fixa en unes nenes que fan ballet al mateix gimnàs on ell va de mala gana a fer boxa, per seguir la
tradició familiar. Queda fascinat per la màgia de la dansa i decideix provar-ho. I mentre ell es debat
en secret entre la boxa i el ballet, el seu pare i el seu germà es juguen la vida en una vaga que té
paralitzada mitja ciutat.
Idiomes disponibles

PVP 8,55 euros,

Blackie Books celebra el centenari del gran Gianni Rodari, un dels millors autors per a nenes, nens i
pedagogs de tots els temps. Recopilem en un mateix volum els millors contes, els poemes més
coneguts, 20 relats nous que expliquen la seva vida i tot un seguit de pàgines especials per explicar el
seu concepte de fantasia, d'educació, d'escola, d'infància, de lectura. Una edició de col·leccionista,
completament il·lustrat per Marta Altés, que servirà de llibre de capçalera per a grans i menuts
Idiomes disponibles

PVP22,70euros

La Clara se'n va a un petit poble de l'Alt Empordà. Allà va a una escola ben petita i fa noves
amighues. Amb la mestre coneix el bosc a través de les estacions de l'any. Un dia passejant amb
les amigues, s'endinsen al bosc i allà viuen una situació difícil Més endavant tots els nens i nenes
del poble es manifesten com a gran defensors del bosc.

Idiomes disponibles

PVP9.95euros
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Recomanacions PER ADULTS
En aquest llibre hi trobareu els contes que l'autora va inventar per a la seva filla (que tindrà 6 anys en
aquesta primera edició), però també hi trobareu petites plantilles per inventar-vos-en vosaltres mateixos.
Explicar La Caputxeta està bé a una edat, perquè és un clàssic. Però els temps han canviat molt i és lògic
que els contes que inventem ara tinguin semàfors, televisors, horts urbans, cereals, etc.
Un llibre molt visual, imprès a tot color, que anirà acompanyat de fotografies vintage, empaperats i
dibuixos de la filla de l'autora, Ginebra Torío Moliner. Un llibre ideal per regalar, amb trucs perquè els
pares aprenguin a inventar-se històries, contes inacabats perquè els nens deixin volar la seva imaginació,
minicontes d'una sola línia, poemes per morir-se de riure i moltes coses més...
Idiomes disponibles

PVP 12 euros,

Si necessites que els matins deixin de ser una carrera contrarellotge per aconseguir que els teus fills, que
es resisteixen a llevar-se, entrin per la porta de l'escola amb un aspecte presentable, si la tornada a l'escola
et torna boja, si no aconsegueixes que mengin mai verdura, si et costa mantenir l'ordre a casa, si ja no
saps què respondre quan els teus fills et demanen un gos... necessites aquest manual amb urgència
perquè hi ha vida més enllà de la perfecció. Llegeix-lo i sigues benvingut al club dels pares i mares
imperfectes!
Idiomes disponibles

PVP 18 euros,

Les enrabiades dels nostres fills ens descol·loquen i ens fan perdre els nervis. Fins tot posen a prova
la paciència dels pares més conscients i respectuosos. Però aquestes enrabiades també ens poden
ajudar a saber què els passa.
Aquest llibre no pretén donar lliçons sobre com podem posar fi a les enrabiades dels nostres fills.
Més aviat ens fa contemplar-les com una gran oportunitat de creixement i aprenentatge personal.
Des de la seva experiència com a mare de dues filles i experta en criança conscient, Míriam Tirado
ens dona consells i eines per educar els més petits de la casa des d'una altra perspectiva, més serena,
respectuosa i amb sentit de l'humor.
Aprendrem a relacionar-nos amb els nens d'una manera més efectiva, recorrent al joc i a la
imaginació; a desenvolupar l'empatia i acceptar les enrabiades com una part fonamental del
creixement .
Idiomes disponibles

PVP 17 euros,

Per què els agrada tant caminar? Per què es fan pentinats estranys? Per què tenen arrugues? Per què
és tan freqüent trobar-les a l’autobús? Per què els agrada tant mimar-nos? Per què van tortes tan
sovint? Quants anys tenen? Per què duen sempre sabatilles d’estar per casa? Malgrat no ser qüestions
fàcils de contestar, La gran enciclopèdia de les àvies (Blackie Books, 2019) d’Éric Veillé, s’arrisca en la
cerca de respostes concretes que resolguen una mica els interrogants que sempre ens han despertat
aquests entranyables personatges familiars
Idiomes disponibles

PVP 14,90euros,

Vas pel món amb un coet al cul, amb la llengua als peus i amb la culpabilitat per bufanda. Has
deduït que la famosa conciliació laboral i familiar és una llegenda urbana: se'n parla molt però no
l'ha vista mai ningú. Fas de mare com pots, i sempre trobes algú disposat a explicar-te que les
coses es fan justament al revés.Tens una agenda tan estressada que no et queda ni mig minut per
replantejar-te res, i potser val més així: si mai t'atures a agafar aire, et vénen ganes d'engegar-ho
tot a rodar. Perquè el presumpte alliberament que et fa anar de bòlit en nom de la revolució
femenina és l'estafa del segle, i educar nens per telèfon surt car. Els fills s'han carregat la teva
independència i t'han convertit en campiona olímpica de recollir roba de terra, però parar taula
per a sis persones quan abans éreu ell i tu dóna sentit a la vostra història i a la factura de la
carnisseria.
Idiomes disponibles

PVP 16,50 euros,
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Acarnissar-se amb el seu fill per a guanyar-li en un videojoc, deixar-li anar el sermó a la seva filla per
haver-li guanyat a l'amagatall o, pitjor encara, inventar-se una història de psicòpata assassino a
l'hora de ficar-se al llit... Guy Delisle, autor d'obres com Shenzhen, Pyongyang, Cròniques birmanes i
Cròniques de Jerusalem, un mal pare? No, simplement un autor d'historietes que busca les idees allí
on es troben i les amaneix amb un agut sentit de l'observació i una gran capacitat per a riure's de si
mateix.
Idiomes disponibles

PVP 11,40 euros,

Una guia per a pares i mestres d’adolescents de la mà d’un dels màxims experts a Catalunya.
Aquest llibre parla de les nostres principals incerteses educatives. Pot ser llegit en qualsevol ordre i
s’organitza en dues grans parts. La primera intenta resumir reflexions i criteris per conviure
activament i positivament amb els nois i noies adolescents. La segona és una aplicació pràctica a
quatre grans preocupacions adultes: la sobreprotecció, el paper de l’escola, l’equilibri emocional i la
comprensió de la societat.
I, sobretot, deixeu-los créixer i mireu d’entendre que les seves respostes, aparentment dures, no són
més que missatges ocults per continuar sentint-se estimats, per no descobrir la vida en soledat.
Idiomes disponibles

PVP 17,90 euros,

Recull d onze entrevistes a personalitats del món de l educació: Carles Capdevila creu que educar
és apassionant i que també ho és parlar-ne, des de l experiència i des de la reflexió. L humor i la
responsabilitat no són incompatibles en aquest terreny, i tot allò que pugui fomentar confiança i
alegria entre tots els agents implicats contribueix a crear un teixit de complicitats imprescindible en
la tasca d educar. Les onze converses que recollim en aquest llibre són una invitació al debat:
professionals de procedències diverses i visions ben diferents ens permeten conèixer no solament
els camins que han consolidat les seves vocacions sinó l ambició de fer bé les coses cada dia a les
aules, al carrer i a casa. Si hi ha una cosa que es proposa aquest llibre és acompanyar les famílies i els
mestres, i aprendre junts a educar amb convicció i optimisme.
Idiomes disponibles

PVP 11.40 euros

EN LA CREACIÓ D'AQUESTA LLISTA DE LLIBRES HI HAN COL.LABORAT:

Cristina Gómez- Especialista en violències masclistes
Laia Prat - Professora de Secundària
Ainhoa Gesto- STEM for girls

Silvia Darnés - Professora de Primària
Elena Pla- AFA El Turonet
Elisenda Toló- AFA El Turonet

SI ELS TEUS FILLS/ES VAN AL TURONET.....
MOTIUS PER COMPRAR ELS LLIBRES A LA PARADETA " VIRTUAL "DEL TURONET
Generem xarxa amb l'escola i col.laborem de les activitats que s'hi promouen
Donem valor a l'esforç de les famílies que han organitzat, seleccionat i
treballat per contribuir a l'organització d'aquesta festa.
Els diners que recaptem és destinaran a fer una dotació de nous llibres a la
biblioteca de l'escola per treballar valors com la igualtat i el respecte a la
diversitat.

Entra a la web www.ampaturonet.cat.
Segueix l'enllaç per fer la compra dels teus llibres.
Els podràs recollir, a la porta de l'Escola, els dies 21 i 22 d'abril, a les hores d'entrada i
sortida dels infants.

AMB LA COL.LABORACIÓ DE:
frøbooks - Llibreria infantil i juvenil
Plaça del 14 d'Abril, 5, 08192 Sant Quirze del Vallès,

Llibreria Papereria Dina-4, SL
Av. Pau Casals, 56-60, local 1, 08192 Sant Quirze del Vallès,

AQUEST SANT JORDI RECORDA COMPRAR AL COMERÇ LOCAL

WWW.AMPATURONET.CAT

