DEURES D'ESTIU CICLE SUPERIOR – 6è DE PRIMÀRIA
Estimats nens i nenes,
Ja hem acabat el curs i esperem que passeu unes bones vacances! Com que
les vacances són moooooolt llargues, creiem que us anirà molt bé repassar tot
allò que hem treballat durant l'any. No us espanteu és un quadern molt divertit!
Investiga amb en Roc Tempesta (Editorial Barcanova)
ISBN 9788448944872
Llegir un mínim de dos llibres. No cal que els compreu, recordeu que podeu anar a
la biblioteca o demanar-ne algun.

Us adjunto unes recomenacions de llibres en les tres llengües.
Bon estiu!
Susana

RECOMENACIONS:

• ADLER,Irene.

Sherlock,Lupinijo.Últim acte al teatre de l’òpera. Ed.Estrellapolar

Un misteriós assassinat trastorna el món de la lírica. Sherlock, Lupin i Irene tenen
una cita a Londres. Però Lupin no apareix, el seu pare ha estat empresonat, se'l
acusa de robar i matar a Alfredo Santi, secretari del gran compositor Giuseppe
Barzini. Els tres joves hauran d'investigar per aconseguir atrapar al verdader
culpable, però abans els tocarà salvar a la cèlebre soprano Ofèlia Merride.

• CANAL,Eulàlia.

En Roc i l’Escala de les portes secretes. Ed.Nandibú

En Roc és un nen que viu en una escala de veïns força curiosos. Els pares d’en
Roc viatgen a l’Índia i el deixen uns dies a casa el veí de la planta baixa, en
Nicolau. Els veïns estan esvalotats. De fa uns dies se senten sorolls estranys i
desapareixen coses d’alguns pisos. El Rogeli, el veí del primer, vol avisar la
policia. La Rúcula, la del segon, creu que és cosa de fantasmes, mentre la
Petúnia, que viu al pis de dalt, segueix immersa en el seu món de plantes.
Mentrestant, a la platja, hi apareixen els cossos d’un naufragi. En Nicolau, amb
l’ajuda d’en Roc, decideix pujar a les golfes a investigar quina una n’està passant.

• CARRANZA, Maite.

La pel·lícula de la vida. Ed.Cruïlla

L’Olívia és una noia normal, com qualsevol altra. Té una mare actriu, un pare
desaparegut, un germà poruc, uns veïns perepunyetes, unes amigues llepafils,
una tele espatllada i un pis a l’eixample petit i bufó amb orientació sud. Però,
impensadament la crisi truca a la porta i el seu petit món s’ensorra. Una novel·la
realista i dura.

• LEONHARDT, Jakob M.

Fèlix ets un desastre!. Ed.Anima llibres

Més enllà de dibuixar, en Fèlix no sap fer res de res. És el desastre més desastrós
que hagis conegut mai, un autèntic perdedor que enllaça una calamitat amb la
següent. Però a la seva vida ha aparegut la Charleen: la nova, encantadora i
bellíssima companya de classe. Per desgràcia, en Fèlix tampoc té allò que se’n
diu un aspecte interessant, així que si vol impressionar la noia dels seus somnis
haurà de reciclar-se de cap a peus. Serà capaç? S’admeten apostes!

• MUÑOZ AVIA, Rodrigo.

El signo prohibido. Ed.Edebé
El Jordi no sap on és la seva millor amiga, l’Aleksandra. De fet, no ho sap ningú,
perquè ha desaparegut. I mentre la policia fa preguntes i més preguntes sobre
la seva desaparició, ell intentarà investigar pel seu compte, solidaritzant-se amb
ella i fent-se la promesa de parlar sense la primera vocal mentre la seva
companya de classe no torni. Com us podeu imaginar, les situacions en què es
trobarà el Jordi seran d’allò més rocambolesques, entranyables i divertides.

• MYCIELSKA, M.

¡Paténtalo! El libro de los inventos útiles y disparatados. Ed,Ekaré

Quan Leonardo da Vinci va inventar un tanc, un automòbil, un parapent,
un paracaigudes, un helicòpter, un submarí i un ascensor, tothom deia
que era un somiador, o fins i tot un boig. Avui és reconegut com l’immens
geni avançat al seu temps que va ser. Aquest llibre narra, de manera
enginyosa i entretinguda, la història d’invencions antigues i modernes:
invents divertits, innovadors, fallits i fins i tot desastrosos...

• VALENZUELA, José Ignacio.

La iaia no hi toca . Ed.Birabiro

Com diries estel sense fer servir paraules com rombe o paper? Mmm... Jo, l’únic
que sé, és que la meva iaia no hi toca. Ah, i que té la culpa de tot. Sí, de tot!
Sempre hi ha algú que té la culpa que ens agradi allò que tant ens agrada, o que
no ens agradi allò que mai no ens ha agradat. El cas és que entre el seu pentinat
de Darth Vader, la seva obsessió per guanyar premis pels poemes que escriu i
aquesta mania ridícula de recitar versos a ple pulmó quan baixo de l’autobús
escolar, entre riallades i amb cara de voler desaparèixer (només per obligar-me a
entrar ràpid a casa seva), jo també m’estic tornant boig. Els meus pares tenen
feina, i no em queda més remei que passar-me les tardes a casa de la iaia Petúnia.
Però sospito que en porta alguna de cap, i no m’ho penso perdre...

• PUIGPELAT, Francesc.

El nen que va xatejar amb Jack Sparrow. Ed.Bromera.
El jove Martí Blesa ens explica com li va canviar la vida guanyar un concurs
que li donava dret a xatejar amb Johnny Depp. L’autor del llibre ens ofereix
una història utilitzant com a referents i font d’inspiració Jack Sparrow i Cyrano
de Bergerac. Malgrat el que pugui semblar, és una novel·la realista on també
hi trobarem bullying, un pare que marxa de casa i el context actual de crisi i
precarietat laboral.

• SAMSON, Gideon.

Els meus trucs per sobreviure a la classe de natació .Ed.Takatuka

Els dijous són el pitjor dia de la setmana per a en Gied. Perquè els dijous té classe
de natació a l’escola i no hi ha res més horrorós que això. Llançar-se de cap, fer
la bicicleta, nedar vestit... A en Gied li toquen aquests turments una setmana sí i
l’altra també. I per saltar-se la classe de natació, ha pensat fins a setanta trucs
com, per exemple, tancar-se al lavabo quan arriba l’autocar que els porta a la
piscina. El problema és que els trucs no es poden repetir, i n’hi ha alguns que són
difícils de portar a la pràctica.

• WEGELIUS, Jakob.

El mono del asesino. Ed. Sushibooks

És de nit al port de Lisboa. Sota la brillantor dels fanals, un home corre per salvar
la vida. Es diu Afonso Morro i guarda un secret cal protegir a qualsevol preu. El
perseguidor s’acosta i li pren el secret. La lluita s’acaba en un tres i no-res.
L’Afonso cau i desapareix en les fosques corrents del riu Tajo. Aquella mateixa nit
s’escampa la notícia que s’ha comès un assassinat. Però també es difon un altre
rumor més espantós; en algun lloc entre els carrerons i cantonades del barri
portuari s’amaga un simi boig i sanguinari. És la mona de l’assassí..
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