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APÈNDIX 

Quins llibres per a quins lectors? Esbós 

 

La proposta escolar pot tenir diferents efectes, com s’ha mostrat 

anteriorment: compensar diferències de sexes, compensar diferències socials, 

augmentar la diversitat i la recurrència dels llibres llegits, posar a l’abast dels 

lectors autors i textos desconeguts per a ells, facilitar referents comuns. Per 

tal d’ampliar l’abast d’aquests efectes els projectes escolars que pretenguin 

incidir en la formació d’un lector sòlid han de fer una selecció dels textos 

acurada i molt dirigida a les diverses necessitats existents; les 

característiques del corpus de l’oferta escolar són el reflex de la configuració 

dels universos lectors dels adolescents que els consumeixen.  

 

Aquesta selecció pot partir de la base del mapa dels hàbits lectors dels joves i 

del comportament lector dels joves, d’una banda, i del mapa de la producció 

a l’abast, d’altra banda. Díaz-Plaja (2008) estableix els diferents tipus de 

producció editorial susceptible de ser llegida pels adolescent en els termes 

següents:   

1. Alta cultura 

a. Clàssics nacionals 

b. Clàssics universals 

c. Literatura juvenil clàssica i el Bildungsroman 

d. Literatura juvenil homologada 

i. Corpus bàsic 

ii. Noves ofertes 

2. Baixa cultura 

a. Literatura de consum 

b. Literatura en els marges:  

3. Altres gèneres, altres suports 

 

Establint paral·lelismes entre l’anàlisi que hem fet sobre les pràctiques 

lectores dels joves, la selecció escolar i aquesta classificació, els joves 



llegeixen textos de categories més diverses del que la selecció escolar 

contempla (quadre).   

 

Q66. Correspondència entre classificació de la producció /pràctiques / corpus escolar 
Classificació de la producció (Díaz-Plaja) LECTURES 

ADOLESCENTS 
LECTURES ESCOLARS 
COMPLEMENTÀRIES 

Clàssics nacionals X En llegeixen pocs 
adolescents.  

---------------------- 

Clàssics universals ---------------------- ---------------------- 
LIJ clàssica X X Molt poca presència 
Bildungsroman XX En llegeixen 

depenent de si les 
modes s’hi inscriuen o 
no.  

XX Present 

LIJ homologada (corpus 
bàsic 

XXX En llegeixen 
abundantment.  

XXX Present 
abundantment 

Alta cultura 

LIJ homologada (noves 
ofertes) 

---------------------- ---------------------- 

Literatura de consum XXX En llegeixen 
abundantment, 
sobretot les noies en 
aquest moment.  

---------------------- Baixa cultura 

En els marges X En llegeixen pocs 
adolescents.  

---------------------- 

Altres gèneres 
altres suports 

Còmic, premsa juvenil, 
etc.  

XXX En llegeixen la 
majoria d’adolescents, 
sobretot els nois.  

---------------------- 

 
 

La selecció escolar, doncs, pot basar-se en les necessitats de cada perfil 

lector i pot omplir els buits de la literatura no representada en la seva 

selecció, aquella que consideri d’una qualitat acceptable dins les aules, al 

servei de la creació dels hàbits lectors, com per exemple textos que incloguin 

text i imatge com els àlbums (literatura juvenil homologada, noves ofertes).  

 

Elaborar una categorització de les necessitats (ens referim a necessitats 

formatives) i característiques de cada tipus de lector seria una bona manera 

d’encertar en l’oferta dels textos escolars; per exemple: per als lectors 

influenciables, per als lectors reticents amb les propostes escolars, per als 

lectors de contextos desafavorits, per als lectors encasellats, per als lectors 

diversificats, per als lectors equilibrats, per als amants de la fantasia, per als 

amants de la literatura de noies, per als amants de l’aventura, per als grans 

lectors, per als lectors febles, etc.  



Aquesta tasca sobrepassa el propòsit d’aquest treball, però n’oferim un parell 

d’exemples:  

 

Per als lectors molt febles que no llegeixen llibres coneguts:  

- Llibres que permetin un enganxament a la lectura, com les sagues: per 

exemple, els llibres de Cornelia Funke.  

- Llibres breus de qualitat que continguin arguments que facilitin una 

lectura ràpida.  

- Productes que combinin el text i la imatge.  

- Llibres que els introdueixin en el món de la literatura juvenil coneguda 

i que els permetin formar part, així, de comunitats de lectors extenses.   

 

Per als lectors especialitzats en la fantasia:  

- Llibres que els obrin les portes d’altres gèneres però que siguin 

fronterers; per exemple, textos inscrits en la novel·la negra o en el 

gènere policíac, que mantenen la intriga, l’aventura i obliguen a 

deduir.  

- Llibres de fantasia que permetin reflexions existencials; per exemple, 

llibres de Sánchez Piñol.  

- Textos inscrits en el realisme màgic, com contes de Calders, per 

exemple (altres mons que conviuen amb el món real).  

- Textos fantàstics clàssics que siguin referents que apareguin en els 

llibres de fantasia que llegeixen o que en siguin precedents.  

- Llibres inscrits en la fantasia que ells no llegirien fora de les aules; per 

exemple, algun text de Garcia Llorca o els llibres de Pullman.  

 

Hi ha tres elements que han de presidir aquestes estratègies: una mínima 

qualitat literària, un bon coneixement de les característiques dels productes 

que llegeixen els adolescents i dels productes que el docent té a l’abast, i un 

bon coneixement de les característiques dels lectors a qui vagi adreçada la 

selecció del corpus.  

Per al primer element, els docents es poden basar en les revistes i institucions 

especialitzades que ressenyen i recomanen textos. Per exemple, la revista 



Faristol, el portal e-sol.com de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez, la 

revista CLIJ, entre altres; l’associació Rosa Sensat, per exemple, elabora 

periòdicament un llistat de les novetats editorials classificades segons tres 

nivells de qualitat i aquest pot ser un referent a tenir present. Dels llibres del 

projecte de lectura que analitzem aquí, per exemple, un 60% estan inclosos 

en aquestes llistes (un 26,5% molt recomanats, un 15% amb recomanació 

mitjana, i un 22,5% amb recomanació baixa); en canvi, dels llibres llegits pels 

alumnes de la mostra, només un 30% estan citats en aquestes llistes (un 20% 

amb recomanació alta, un 7% amb una recomanació mitjana i un 10% amb 

recomanació baixa).  

Per al segon element, el docent ha d’estar al dia de les novetats editorials, 

haver llegit una quantitat important de textos i haver llegit els productes que 

consumeixen els joves (i tenir present que els gustos dels joves s’adapten a 

l’oferta). 

Per al tercer element, el professorat pot basar-se en la descripció dels 

diferents perfils lectors i elaborar recursos que parteixin de respondre a la 

pregunta: Quins llibres per a quins lectors?  

 



GRAELLA estudis perspectiva del lector.  ESTUDIS SOCIOLÒGICS I SOCIOEDUCATIUS. HÀBITS LECTORS JUVENILS (1997-2008)  
 
ESTUDIS1 DATA EDAT 

MOSTRA 
Paràmetre 1. METODOLOGIA ÀMBIT / 

FOCUS o 
tema 

FACTOR 
ESCOLA2

Paràmetre 2. LECTURA PERSONAL / LECTURA 
ESCOLAR 

SÍNTESI 
ESTUDIS 

   Quant. 
Autopercepció 

Quant. 
Títols  

Qualit. Seguiment 
mostra 

  No 
distinció 

Distinció 
LE  i LP 

Lectura 
personal 

Lectures 
escolars 

 

BUSHMAN 1997 12-18  X  X Institut EUA X  X    
MILLARD 1997 12-18  X   Gran Bretanya   X    
OLAZIREGI 1998 

realitzaci
ó 
1990/94 

14-18 
Estudiants de 
parla basca 

 X 
Tít. Preferits 
Comparació 
1990-1994 

  País Basc 
Llegir autors 
bascos 

X X   
 

  

BAUDELOT 
i alt. 

1999 14-18 
(mostra 1200) 

 X 
Llegits i 
preferits  

X X 
Seguiment 
de 4 anys 

França 
Estudi 
pedagògic 

X  X    

GÓMEZ 
SOTO 

1999 Població 
general 

    Estatal X X    X 
 

COLES i 
alt. 

1999  X 
[Compara els 
resultats amb 
estudi 
WHITEHEAT, 
1977] 

X 
Llegits el mes 
i setmana 
anteriors 

  Gran Bretanya 
Tries 
personals i 
dif. sexe 

X   X 
 

  

WORTHY i 
alt.  

1999 11 X    Institut EUA X  X    

HERSENT 2000 15-18 X X   Europeu 
(França, 
Itàlia, 
Espanya, 
Alemanya, 
Portugal) 

 X    X 

MORENO 
SÁNCHEZ 

2000 11-14 X  X  Màlaga 
Contextos 
lectura 

X X  
 

   

 

                                                 
1 La referència completa de cada estudi es troba a la bibliografia.  
2 Ens referim a estudis que tracten l’escola com a factor que influeix en els hàbits lectors però que no entren en detall en les lectures escolars.   



 
ESTUDIS DATA EDAT 

MOSTRA 
Paràmetre 1. METODOLOGIA ÀMBIT / FOCUS 

o tema 
FACTOR 
ESCOLA 

Paràmetre 2. TRIA PERSONAL / LECTURA 
ESCOLAR 

SÍNTESI 
ESTUDIS 

   Quant. 
Autopercep
ció 

Quant. 
Títols  

Qualit. Seguime
nt 
mostra 

  No 
distinció 

Distinció 
LE  i LP 

Tria 
personal 

Lectures 
escolars 

 

ROBINE 2000 Població 
general 
......... 
Apartat 
lectura 
juvenil 

X X   França X   X X X 
 

BERTELS 
MANN 

2000 i 2003 8-16 X 
Comparació 

2000 /03 

   Estatal 
(Alcúdia, A 
Coruña, 
Barcelona, 
Gandia, Linares, 
Prat Llob. i 
Mieres) 

 X 
Hi inclouen 
dues 
preguntes3

X     

CROWE i 
alt. 

2001 
 

14-18 
(un institut) 
 

 X 
Comparació 
1982, 1990 
1997 

 X 
Llegits 
darrers 2 
anys 

EUA (Arizona) 
Lit. Juv. 

X  
 

X    

GREMIO 
EDITORES 

2002, 2003, 
2004, 2005 

A partir de 
14 anys 

X 
Comparació 

X 
Més llegits i 
més 
comprats 

  Estatal 
Hàbits consum 
lectura 

 X     

MANUEL i 
alt. 

2002 12-15 
(mostra de 
69 
persones) 

X X 
preferits 

  Austràlia 
(NewSouth 
Wales) 

X 
Experiències 
lectores aula 

  X   

 

                                                 
3 Les dues preguntes són: “Us agraden els llibres que llegiu a l’escola?” i “Qui tria els llibres escolars?” 



 
ESTUDIS4 DATA EDAT 

MOSTRA 
Paràmetre 1. METODOLOGIA ÀMBIT / 

FOCUS o 
tema 

FACTOR 
ESCOLA5

Paràmetre 2. LECTURA PERSONAL / LECTURA 
ESCOLAR 

SÍNTESI 
ESTUDIS 

   Quant. 
Autopercepció 

Quant. 
Títols  

Qualit. Seguiment 
mostra 

  No 
distinció 

Distinció 
LE  i LP 

Lectura 
personal 

Lectures 
escolars 

 

BAYE i alt. 2003 joves      Bèlgica 
Comunitat 
francesa 

X  X  X X 

CIDE 2003 15-16 X    Estatal 
(excepte 
Cat.) 

X 
Com un 
dels factors 
que influeix 
en els 
hàbits i 
com 
l’escola 
promociona 
la lectura 

X    X 
Ofereix 
un 
capítol 
de síntesi 

VILCHEZ 2003 ???? X    Perú 
Activitats 
d’oci i 
relació amb 
lec. 

   X   

DUNGWORTH 2004 9-10 X X 
preferits 

  Gran 
Bretanya

X 
Temps 
dedicat LE 

  X   

LAZARILLO 2004 12-16 X X   Cantàbria X   X X  
LEBRUN 2004 12-16 X X  X Quebec X  X X X  
MANRESA 2004 12-16  X   Cerdanyola 

del Vallès
X  X    

MARCHAMAL
O 

2004 Joves           X 

GREMI ED. 
CAT. 

2005 A partir de 14 
anys 

X    Catalunya  X     

 

                                                 
4 La referència completa de cada estudi es troba a la bibliografia.  
5 Ens referim a estudis que tracten l’escola com a factor que influeix en els hàbits lectors però que no entren en detall en les lectures escolars.  



 
ESTUDIS6 DATA EDAT 

MOSTRA 
Paràmetre 1. METODOLOGIA ÀMBIT / 

FOCUS o 
tema 

FACTOR 
ESCOLA7

Paràmetre 2. LECTURA PERSONAL / LECTURA 
ESCOLAR 

SÍNTESI 
ESTUDIS 

   Quant. 
Autopercepció 

Quant. 
Títols  

Qualit. Seguiment 
mostra 

  No 
distinció 

Distinció 
LE  i LP 

Lectura 
personal 

Lectures 
escolars 

 

CCLIJ 2005 10-16 X    Catalunya X X     
CLARK 2005 Primària i 

Secundària 
X    Anglaterra X   X   

HOPPER 2005 11-15 X X   Anglaterra    X   
REYNOLDS 2005 Joves X X 

preferits 
  Austràlia, 

Dinamarca, 
Anglaterra i  
Irlanda

 X     

MOYA i alt.  2005 12-16 
 

X X 
Preferits 

 
 

 Catalunya 
(alguns 
instituts)  

X X     

CLARK i 
RUMBOLD 

2006          X X X 

GREMIO DE 
EDITORES 

2008 A partir de 10 
anys 

X X 
venuts 

  Estatal  X     

 
 
  
 

                                                 
6 La referència completa de cada estudi es troba a la bibliografia.  
7 Ens referim a estudis que tracten l’escola com a factor que influeix en els hàbits lectors però que no entren en detall en les lectures escolars.  



ENQUESTES SOCIOLÒGIQUES QUANTITATIVES ESTAT ESPANYOL 1960-2003 (buidatge) 
 ESTUDIO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

DE MASAS EN ESPAÑA 
Instituto de la Opinión Pública  
Madrid, 1960 

LOS NIÑOS QUIEREN LEER LIBROS 
 
Amigos de la Cultura y el Libro 
Barcelona, 1961 

ENCUESTA DE DEMANDA CULTURAL 
Secr. Gral. Técnica 
Ministerio de Cultura 
Madrid, 1978 

LOS HÁBITOS CULTURALES DE LA 
POBLACIÓN INFANTIL 
Ministerio de Cultura 
Madrid, 1980 

ENCUESTA DE COMPORTAMIENTO 
CULTURAL DE LOS ESPAÑOLES 
Ministerio de Cultura 
Madrid, 1985 

edat estudi >18 anys 8-14 anys >6 anys 6-13 anys >6 anys 
50%  si       50%  lectors          
  36%  lectors      59%  lectors      41%  lectors      
27%  no te temps       
  7%  analfabet       63%  no lectors       41%  no lectors       59%  no lectors       
  8%  res         

GUST 
 
T’agrada  
llegir? 

  8%  NS/NC    

50%  no lectors       
    

    T’agrada  
llegir? noies           Noies 6-13a.   42% lectores 

     nois 
       

Nois   6-13a. 41% lectors 

 llibres %  lectors            Freqüència lectora %  lectors           Freqüència lectora     Freqüència lectora                     %  lectors      
Alguns / setmana  19%        Cada dia 18% Cada dia   11% Cada Setmana 19% 
Alguns / mes 41%    Alguns dies/ setmana  11% Alguns dies/ setmana  28% Cada 15 dies   7% 
Alguns / any 25%  Un dia / setmana        7% 

36%   
Un dia / setmana         20% 

59% 
Cada mes   9% 

  Pràcticament mai      30% Pràcticament mai        41%    Cada 3 mesos   6% 

41% 

  No llegeix 33%  Pràcticament mai 14% 
     No llegeix 15% 

FREQÜÈNCIA 
 
Quants llibres per... 
setmana / mes / any 
 
Dies lectura per 
setmana  

       
Llibres llegits l’anterior mes Infants que van rebre llibres com a regal Hores setmanals dedicats a la lectura  Lectura llibres almenys un cop cada 3 mesos 
> 4 llibres   6%  56%     van rebre un llibre per Nadal/reis  Solter / ra Casat /da Vidu,Sepa.   
2-3 llibres 13%  25%     van rebre un llibre durant l’any dones 8.5 5.5 7  solters casats vidus Separats 
   1 llibres 23%  14%     van rebre un llibre fa 2,3...6 anys homes 8.5 7 9.5  53% 33% 18% 53% 

 
Altres... 

 

   0 llibres 57%  dones 62%,  homes 49%   5%     mai ha rebut un llibre       
 Influències familiars segons llibres/llar Hàbits lectors dels fills en relació als pares   
 25% llars  > 100 llibres        exemple familiar +   
 41% llars  <   25 llibres        exemple familiar - 

Cap de família Fills amb 
conducta similar

Fills amb 
conducta dif.   

        Home Fills >24anys Filles 6-13 a   
  Dona Fills >14anys Filles >14 a   
  Esposa Filles >24 a Filles 6-13 a   
       

MOTIVACIÓ 
 
Per què llegeixen els que 
llegeixen? 
 
Per què llegeixen els que 
llegeixen molt? 
        
    Veure la tv 17   hores setmanals   

  Practicar esport 16   
  Escoltar la ràdio 13   
  Escoltar musica   8   
  Lectura de llibres   7.5   
  Anar al cine   7   
  Espectacles esport.   6.5   
  Lectura premsa/revist   5.5   
  Museus, exposicions   5   

La lectura dins les activitat 
del  temps de lleure 

  teatre   4.5   

 Llibres desitjats ser regalats noies nois  Llibres i contes noies nois total . 
‘Literatura’  19% ‘Llibre’ de la darrera pel·lícula 40% 45%  Aventures, C. Ficció 49% 60% 54% Novel·les (en general) 60% 
Novel·les Oest 14% Llibres d’estudi, enciclopèdies 12% 19%  Narrativa 30% 19% 25% tècnics 23% 
Història i Biografia  14% Llibres instructius    7% 11%  Història i geografia   9% 10% 10% Guerra / acció 14% 
Religió, Filosofia, Assaig   6% Llibres ben editats,  il·lustrats   8%   8%  Poesia   2%   1%   2% Intriga   7% 
Literatura Infantil   1% Tebeos   5%   5%  Teatre 0.5% 0.3% 0.4% Poesia   6% 
    Altres   9%   9%   9% Ciència-ficció   5% 
       Assaig   5% 
   còmics    Literatura infantil i juvenil   4% 
   Historietes 81% 74% 77% Teatre   4% 
   Id. d’aventures 12% 16% 14% Literatura Classica   3% 
   Id. policiaques, oest   2%   6%   4%  
   Història   2%   2%   2%  

PREFERÈNCIES 

   Narrativa   2%   2%   2%  
       
COMENTARIS 1 L’analfabetisme encara és gran en el país. 

2 Les dones aparentment son menys 
lectores,  tendència que s’invertirà poc mes 
endavant de manera definitiva. 
3 Cap esment de motivació lectora. 
4 Sembla pintoresc la inclusió de la Literatura 
Infantil dins les preferències lectores d’una 
població mes gran de 18 anys.   

1.És la primera investigació de la lectura 
infantil al país i la primera que analitza la 
influència de l’escola. 
2 Èmfasi en la família - quantifica el nombre 
de llibres per llar-  fent la hipòtesi que a les 
llars amb menys de 25 llibres, aquests són 
dels infants, és a dir, no hi ha llibres d’adults i 
per tant els nens no reben cap influència 
lectora favorable. 
3 Encara que aquí no s’ estudia ni la 
freqüència lectora ni el gust  (percentatge de 
lectors i no lectors), s’analitzen aspectes 
interessants com la influencia del cinema, 
radio i premsa en les preferències literàries.   

1 Èmfasi en la llar. (Quantifica el nombre de 
llibres per llar, no reflectit al quadre) 
2 Èmfasi en les ‘Regions’ d’Espanya (no 
reflectit al quadre) 
3 Èmfasi en l’estat civil de les persones (on el 
matrimoni sembla influir negativament en la 
lectura, especialment en les dones) 
4 Cap esment de preferències lectores. 

1 Cap esment de motivació lectora. 1 Èmfasi en la llar. (Quantifica el nombre de 
llibres per llar no reflectit al quadre) 
2 Èmfasi en les Comunitats Autònomes  (No 
reflectit al quadre) 
3 Èmfasi en l’estat civil de les persones (on 
sembla el matrimoni influir negativament en la 
lectura) 
4 Interessant anàlisi de l’hàbit lector en 
relació al tamany de la població  
5 Cap esment de motivacions lectores. 
6 Apareix la LIJ 

 
 
NOTA: La trama gris indica estudi centrat en la població infantil i/o juvenil. 
 



 
 LOS VALORES DE LOS NIÑOS 

ESPAÑOLES  
Fundación Santa María 
Madrid, 1993 

ESTUDIO SOBRE HABITOS LECTORES 
EN NIÑOS/AS DE 8 A 14 AÑOS 
Ediciones SM 
València, 1996 

LOS ESPAÑOLES Y LOS LIBROS. 
Confederación Española de Gremios y 
Asociaciones de Libreros 
Madrid,  1998 

ENQUESTA DE CONSUM I PRÀCTIQUES 
CULTURALS DE CATALUNYA 
Departament de Cultura, Generalitat de Cat. 
Barcelona, 2001 

ANALISIS DE HABILIDADES LECTORAS 
Instituto Nacional de Calidad y Evaluación 
Ministerio de Educación 
Madrid, 2001  

LOS HÁBITOS LECTORES DE LOS 
ADOLESCENTES ESPAÑOLES 
Ministerio de Educación, Cultura i Deporte 
Madrid, 2003 

edat estudi 8-14 Anys   (3° -8° EGB) 8-14 anys >18 anys >15 anys 11 anys 15-16 anys 

 33%  molt       15%   molt 
si        91%   lectors 31%  bastant             

64%  lectors            
Lect. habituals     32% 22%   lect. habituals 36%   molt 29%   bastant 44% lectors 

 15%  Indif   Lect ocasionals   18%
50% lectors 

39%   lect. ocasionals  
61% lectors 

40%   bastant     76% lectors 
37%   quelcom 

no        9% 15%  poc      Poc                         22% 39%   no lectors 21%   poc 12%   molt poc 
   2%  gens     Gens                    28%      3%   gens   7%   gens 

GUST 
 
T’agrada  
llegir? 

   4%  NS/NC        
 37% molt 33% lectores habituals 54%  lectores habituals 43%  molt  T’agrada  

llegir? Noies  33% bastant 70% lectores                ( 82% noies estudiants) 52%  lectores ocasionals 38%  bastant 81% lectores  
 28% molt 32% lectors habituals  46%  lectors habituals  29%  molt   nois 
 29% bastant       

57% lectors 
               ( 61% nois estudiants) 48%  lectors ocasionals 41%  bastant       

70% lectors 
 

Dies de lectura setmanals Lect.setmanal   Vac   Esc   2n P   3r P   ESO                llibres /any llibres llegits en els darrers 12 mesos llibres /mes noies nois total  noies Nois total 
Cada día 37% Cada día 21% 28% 28% 20% 16% Grans lect.          >20   9%    >25    3%      >5 13% 13% 13% Cada día   6%   3%   5% 
5-6 dies 11%  

5-6 dies 16% 14% 16% 17% 15% Lect.  corrents       10 13% 11-25    8% 3-4 27% 22% 25% Casi tots els dies 19% 10% 15% 
3-4 dies 16% 3-4 dies 18% 20% 16% 21% 18% Poc lectors          <  5 27%   6-10  11% 

     
22%  lect. habituals      
        1-2 55% 54% 55% 1o2 cops / setmana 19% 14% 17% 

Caps setmana 19% Caps setman. 11% 16% 13% 11% 10%         5    4% 0   5% 11%   8% 
< freqüència 17% 

 
< freqüència 16% 12% 10% 14% 22%      3-4  16%     
mai   7%   2%   2%   7% 12%        2  11% 

FREÜÈNCIA 
 
Quants llibres per... 
setmana / mes / any 
 
Dies de lectura per 
setmana  

NS/NC 11%   8% 15% 10%   7% 
 

       1    8% 

22%  lect. ocasionals 
    

    

  Capacitat lectora    
  36% llegeix un llibre      < 1 setmana    
  25% llegeix un llibre   en  1 setmana    
  41% llegeix un llibre      > 1 setmana    

 
Altres... 

 

      
 . noies nois total      
 Els agrada molt llegir 66% 52% 59%    per gust 52% 
 Tenen molta imaginació 29% 29% 29%    per aprendre 15% 
 Els resulta fàcil 27% 25% 26%    per feines de classe 13% 
 Tenen llibres divertits 24% 22% 23%    per no avorrir-se 10% 
 Als pares els agrada 14% 18% 16%    per obligació   9% 
 Comprenen el significat 14%   9% 12%      

MOTIVACIÓ 
 
Per què llegeixen els que 
llegeixen? 
 
Per què llegeixen els que 
llegeixen molt? 
  Tenen molt temps 11% 11% 11%      

La lectura envers els mitjans de comunicació  noies nois total   dones homes total  Sortir amb amics 8.4% 
 Estudiar, fer deures 70% 53% 61%  Passejar 47% 47% 47%  Escoltar musica 6.6% 
Prefereixen   llegir 53%   que  veure la tv  46% Jugar  15% 23% 19%  Mirar la televisió 34% 36% 35%  Anar a la disco 6.4% 
Prefereixen   llegir 61%   que  sentir radio 38% Escoltar música 14% 12% 13%  Reunions, àpats 34% 32% 33%  Practicar esport 6.4% 
Prefereixen   llegir 41%   que  l’ordinador  57% Mirar la televisió 25% 29% 27%  Platja, piscina... 28% 30% 29%  Anar al cine 6.3% 
 Llegir 11% 11% 11%  llegir 25% 23% 24%  Mirar la televisió 5.3% 
 Jugar amb videojocs   4% 10%   7%  Feines de la llar 35%   9% 22%  Navegar per internet 4.8% 
 Altres 16% 16% 16%  Dormir, reposar 18% 21% 19%  Jugar amb l’ordinador 4.7% 
      Fer esport 14% 18% 16%  Llegir 4.3% 

 
 
La lectura dins les activitats 
del  temps de lleure 
 

      Sortida a bars i copes   8% 12% 10%  No fer res 2.4%- 
   noies nois total     noies nois total 
Aventures 44% Misteri, terror 51% 40% 46%    Terror 75% 65% 70% 
Còmics i tebeus 28% Aventures, Viatges 51% 38% 45%    Aventures 60% 72% 66% 
Ciència Ficció 11% Relats fantàstics 40% 28% 34%    Misteri, Espionatge 62% 59% 60% 
Novel·la Policíaca i detectius   9% Còmics i tebeos 22% 46% 34%    Humor 54% 66% 60% 
Poesia   7% Humor 29% 30% 30%    Ciència-ficció 36% 60% 48% 
  Ciència-ficció 21% 32% 26%    Romàntics 66%   9% 37% 
 Esport 10% 30% 20%    Musica 41% 31% 36% 
 Relats històrics 22% 14% 18%    Viatges, Natura 31% 29% 30% 
 Contes populars 21% 11% 16%    Esport, Salut 15% 37% 26% 
 Llibres de rol   6% 22% 14%    Poesia 35%   9% 22% 
 Literatura i Poesía 18%   5% 12%    Ciència, Tecnologia   9% 29% 19% 
 Coneixements   4%   9%   6%    Biog., Autobiografia 20%   8% 14% 
 Ll. per veure i tocar   6%   4%   5%    Literatura Clàssica 15%   9% 12% 

PREFERÈNCIES 

 Altres... 12%   8% 10%    Història, Política   8% 15% 11% 
        
COMENTARIS 1 Apareix per primer cop l´ordinador com a 

eina de treball / oci. 
1 Una de les enquestes més completes. 
2 Molt interessant l’anàlisi que es fa dels 
motius de l’hàbit lector, on queda una mica 
desmitificada la influència dels pares envers 
el propi gust i la comprensió lectora.  
3 Molt específic l’anàlisi de la frqüència 
lectora 

1 Èmfasi en la llar. (Quantifica el nombre de 
llibres per llar, no reflectit al quadre) 
2 Èmfasi en la compra de llibres (no reflectit 
al quadre) 
3 Única enquesta que parla de la capacitat 
lectora o temps que es triga a llegir un llibre. 
4 Cap esment de motivació i preferències 
lectores. 

1 Èmfasi en la llar. (Quantifica el nombre de 
llibres per llar, no reflectit al quadre) 
2 Èmfasi en les Comarques  (no reflectit al 
quadre) 
3 Èmfasi en l’estat civil de les persones (no 
reflectit al quadre) 
4 Cap esment de preferències lectores. 
 

1 Cap esment de motivació i preferències 
lectores. 

1 Una de les enquestes mes completes. 
2 Analitza el foment de la lectura a l’escola. 
 

 
 
 
NOTA: La trama gris indica estudi centrat en la població infantil i/o juvenil. 
 



EL CURRÍCULUM A CATALUNYA EN RELACIÓ A LES OBRES LITERÀRIES COMPLETES1

 1992 2002 2007 NOU (aplicació 
07/08) 

2001 lectures (instruccions 
organització dels centres) 

Estructura 
general del 
currículum i dels 
continguts 

- El currículum inclou 
fonamentació teòrica a 
partir de les darreres teories 
de l’EA (constructivisme: 
coneixements previs, 
implicació alumnat actiu; 
aprenentatge significatiu; 
ZDP; interacció (llibre 
vermell)), atenció a la 
diversitat; orientacions 
didàctiques.  
- Els continguts de l’àrea 
(procedimentals, 
conceptuals i actitudinals) 
s’agrupen en sis apartats:  

- llengua oral 
- llengua escrita 
- literatura 
- lèxic 
- gramàtica 
- llengua i societat 

 

- Priorització de 
l’enfocament comunicatiu 
(12042) 
- Els continguts de l’àrea 
estan organitzats en 
diverses seccions: 
prodecimentals, 
conceptuals i 
actitudinals. Alhora, 
s’agrupen explícitament 
en quatre apartats:  
     - ús de la llengua 
(llengua oral i escrita; i 
recursos comunicatius) 
       - literatura 
       - llengua i societat 
     - estudi sistemàtic de 
la llengua 
habilitats lingüístiques: 
comprensió oral, 
comprensió lectora, 
expressió de missatges 
orals i redacció de textos 
escrits.  

- priorització de la 
competència plurilingüe i 
intercultural, d’una banda, 
i de la competència 
comunicativa, de l’altra.  
(se centra en l’ús social) 
- els continguts de l’àrea 
s’estructuren al voltant de 
les competències i es 
presenten segons tres 
dimensions:  
- dimensió comunicativa 
(participació en 
interaccions orals, escrites i 
audiovisuals; expressió de 
missatges orals, escrits i 
audiovisuals; coneixements 
del funcionament de la 
llengua i el seu 
aprenentatge) 
- dimensió literària 
- dimensió plurilingüe i 
intercultural 
 

Annex al currículum vigent 
(1992) que tenia l’objectiu 
d’introduir la prescripció 
d’obres completes (nombre, 
títols i autors).  
- Aplicació curs 2001/2002, 
només. 
- Vigència d’un curs per les 
crítiques i perquè va arribar un 
nou currículum el juliol del 
2002, LOCE.  
 
No hi ha cultura de rebre 
prescripció sobre les obres 
completes. Ara bé, si la intenció 
era bona, la manera de 
formalitzar-ho i els textos triats 
no van ser els més adequats.  
 
 

                                                 
1 Els buidatges s’han fet a partir dels documents següents :  

- Decret 96/1992, de 28 d’abril, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria (DOGC, núm. 1593; 
13/05/1992) 

- Decret 179/2002, de 25 de juny, pel qual es modifiquen el Decret 75/1992, de 9 de març, pel qual s’estableix l’ordenació general dels 
ensenyaments de l’educació infantil, l’educació primària i l’educació secundària obligatòria a Catalunya, el Decret 96/1992, de 28 d’abril, pel 
qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments d’educació secundària obligatòria i el Decret 75/1996, de 5 de març, pel qual s’estableix 
l’ordenació dels crèdits variables de l’educació secundària obligatòria (DOGC, núm. 3670; 4/07/2002). 

- Resolució de 29 de maig de 2001, que dóna instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres docents d’Ensenyament Secundari de 
Catalunya per al curs 2001/2002 (Full de disposicions i actes administratius, núm. 870) 

- Document provisional del nou currículum, de 16 de març de 2007 (pdf accessible des de la pàgina xtec.cat) 



 



 
 1992 2002 2007 2001 lectures 
El paper de la 
literatura en el 
currículum 
(introduccions) 

L’àrea està formada per 
continguts de llengua i de 
literatura (2760) 
 
Inclou la literatura dins la 
diversitat de tipologies 
textuals, segons la 
intencionalitat 
comunicativa: “textos 
narratius, descriptius, 
expositius, argumentatius, 
injunctius, predictius, 
conversacionals i retòrics o 
literaris” (2761) 
Pel que fa a la literatura, 
aquesta aporta als alumnes 
un camp de possibilitats 
d’aprenentatge important ja 
que la seva capacitat de 
comprensió com a lectors 
quasi adults els facilita 
l’accés a les grans obres 
clàssiques, juvenils o no.  
La literatura, com a 
fenomen lingüístic 
totalitzador, presenta 
exemples de tots els 
registres i nivells de la 
llengua, de tots els tipus de 
text. Al costat de textos en 
el marc de la vida 
quotidiana, de textos 
d’estudi i de textos de 
mitjans de comunicació de 
massa, els textos literaris 
han de conformar el gruix de 
la lectura dels alumnes de 
l’àrea. (2760) 

“la presència assídua de la 
literatura en el currículum és 
altament recomanable a fi que 
l’alumnat aprengui un model de 
llengua ric en possibilitats 
expressives, a més d’educar el 
gust i d’adquirir determinats 
coneixements  i aprenentatges 
sobre la vida, útil especialment 
en l’adolescència. [...] ara, 
l’important és formar lectors 
amb un bagatge suficient per 
entendre les obres, assaborir-
les, resumir-les i fer-ne un 
comentari” (12043) 
 
“L’ensenyament de la literatura 
té dos enfocaments 
diferenciats, coincidint amb els 
dos cicles de l’etapa. En el 
primer cicle, es pretén habituar 
l’alumnat a “llegir”, analitzar i 
valorar el text literari per si 
mateix, abans de poder enfocar 
una visió històrica, cronològica, 
de la literatura, la qual 
s’aborda en el segon cicle, en 
què l’alumnat pot haver assolit 
un grau adequat de maduresa 
intel·lectual. És en aquest 
moment que s’escau l’estudi 
cronològic dels diversos 
moviments literaris, així com 
dels autors i les obres més 
destacades... tots hauran assolit 
una base cultural indispensable 
en aquesta matèria”. (12043) 

Inclou la competència 
literària com una de les 
competències comunicatives: 
La competència comunicativa 
inclou: 
- competència oral 
- competència comunicativa 
escrita 
- competència comunicativa 
audiovisual 
- competència literària 
 
Parla explícitament de les 
obres literàries guiades a 
l’escola, quan es fa referència 
a la competència literària: 
“L’accés guiat a aquestes 
obres facilita el 
desenvolupament de l’hàbit 
lector i escriptor, i fa que els 
nois i les noies descobreixin el 
plaer per la lectura, sàpiguen 
identificar estètiques i 
recursos, i apreciïn textos 
literaris de gèneres diversos 
(poètic, narratiu i teatral), i 
també d’altres formes 
estètiques de la cultura que 
els envolta (cançons, 
refranys, dites...)”.  (pàg. 4) 
 
Es refereix a l’hàbit lector. 

Aclareix i reforça el 
paper de la literatura 
en el marc d’un 
currículum que 
prioritza les 
competències 
comunicatives:  
 
“El fet de prioritzar 
l’assoliment de les 
competències bàsiques 
en l’ensenyament 
obligatori, entre les 
quals destaquen 
especialment els 
aspectes comunicatius 
de la llengua, no 
implica un 
menysteniment de la 
literatura dins el 
currículum de l’àrea. 
Això es constata 
recordant el paper de 
la literatura en 
aquesta etapa i les 
línies que han 
d’orientar el seu 
ensenyament.” 
 
Es fa donant 
protagonisme a la 
presència de les obres 
completes i pautant-ne 
la selecció. 



 



 
 1992 2002 2007 2001 lectures 
Principis i 
objectius 
generals 
 
Poden aplicar-se 
a obres 
completes o a 
fragments 

 
El principal: “comprendre i 
produir missatges orals i escrits 
amb propietat, autonomia i 
creativitat, en llengua catalana i 
castellana, fent-los servir per 
comunicar-se i per organitzar els 
propis pensaments, i reflexionar 
sobre els processos implicats en 
l’ús del llenguatge”.  
 
Dins de la literatura, s’hi podrà 
trobar tot el conjunt  de 
coneixements necessaris per 
abordar un text literari d’acord 
amb les possibilitats de la 
generalitat dels alumnes. Es 
tracta de formar lectors amb un 
bagatge suficient per entendre 
les obres, assaborir-les i saber 
resumir-ne el contingut i fer-ne 
un comentari. (2761) 
 
OBJECTIUS GENERALS 
- servir-se autònomament de la 
lectura com a font d’informació, 
de lleure i de projecció personal. 
- Adonar-se que les produccions 
literàries constitueixen diverses 
interpretacions del món i de 
l’individu; afavoreixen el 
desvetllament de la imaginació i 
del bon gust estètic, i són un 
mitjà d’arrelament i participació 
en la cultura pròpia, i de relació 
amb altres pobles. 
- (comprendre missatges orals i 
escrits adequats a les necessitats 

 
El principal: “comprendre 
i produir missatges orals i 
escrits amb propietat, 
autonomia i creativitat, 
en llengua catalana i 
castellana fent-los servir 
per comunicar-se i per 
organitzar els propis 
pensaments, i reflexionar 
sobre els processos 
implicats en l’ús del 
llenguatge” (12042). 
Ídem que en l’anterior 
currículum.  
 
OBJECTIUS GENERALS 
 
- servir-se autònomament 
de la lectura com a font 
d’informació, de lleure i 
de projecció personal.  
- conèixer i valorar els 
principals gèneres 
literaris i els autors més 
repressentatius a través 
de les seves obres.  
- distingir els períodes 
artístics i literaris, amb 
els corresponents trets 
característics i els autors 
més significatius.  
- adonar-se que les 
produccions literàries 
constitueixen diverses 
interpretacions del món i 
de l’individu; afavoreixen 
el desvetllament de la 

 
L’objectiu central de 
d’educació és preparar 
l’alumnat de Catalunya 
perquè sigui capaç de 
desenvolupar-se com a 
persona, de comunicar-se, i 
així pugui afrontar els reptes 
de la societat plural, 
multilingüe i multicultural del 
segle XXI. Això significa 
educar els nois i les noies 
perquè desenvolupin aquelles 
competències comunicatives i 
lingüístiques que facin 
possible que tant 
personalment com socialment 
sigui capaç d’actuar i reeixir 
en el seu entorn i ... 
 
OBJECTIUS GENERALS 
 
- aconseguir la competència 
comunicativa oral, escrita i 
audiovusual en totes les 
llengües de l’escola per 
comunicar-se amb els altres, 
per aprendre (en la cerca i 
elaboració d’informació, i en 
la transformació dels 
coneixements), per expressar 
les opinions i concepcions 
personals, apropiar-se i 
transmetre les riqueses 
culturals i satisfer les 
necessitats individuals i 
socials. (9) 
- comprendre discursos orals i 

 
En el primer cicle, la 
finalitat principal de la 
literatura ha de ser 
desvetllar en l’alumnat el 
gust per la lectura, a 
través de la qual es 
potencia l’arrelament de 
la persona en la tradició 
del país i l’obertura de la 
ment al món de la 
cultura. Caldrà triar 
obres que connectin amb 
la sensibilitat juvenil i 
amb les seves 
experiències i interessos.  
 
En el  segon cicle, la 
literatura incorporarà 
autors clàssics, dels quals 
es llegiran obres senceres 
si aquestes són 
assequibles, o bé 
fragments o adaptacions. 
Cal alternar els autors 
del cànon amb altres 
d’actuals i si és possible 
 
(pàg. 729) 



escolars i socials pròpies de 
l’edat).   
 
OBJECTIUS TERMINALS 
 
- manifestar interès per la 
literatura... 
- demostrar interès per la 
literatura pròpia i per les altres 
...  
- valorar [...] les aportacions de 
la lectura literària, tot 
demostrant criteri personal i un 
cert grau d’autonomia. 
- reconèixer els recursos i les 
convencions del registre literari 
tot adonant-se dels elements que 
el diferencien dels altres 
registres.  
- reconèixer textos de diversos 
gèneres literaris ...  
- distingir els principals períodes 
de la literatura catalana i la 
castellana, atenent a la relació 
amb el context històrico-social, 
gèneres literaris i alguns autors 
significatius per tal de situar les 
lectures dins el marc de 
referència adequat.  
- comentar textos poètics i en 
prosa ...  
- sintetitzar, seguint un guió 
previ, ... informacions pertinent 
sobre una obra llegida, pel que 
fa a l’autor i l’època de 
producció, ... de manera que ses 
contextualitzi i s’expressi 
l’opinió pròpia raonada.  
 

imaginació i del bon gust 
estètic, i són un mitjà 
d’arrelament i 
participació en la cultura 
pròpia, i de relació amb 
altres pobles.  
 
MÉS CONCEPTUAL 

escrits en els diversos 
contextos de l’activitat 
acadèmica, social i cultural 
tot valorant la lectura com a 
font de plaer, d’enriquiment 
personal i de coneixement 
d’un mateix i del món, i 
consolidar hàbits lectors.  
- comprendre i crear textos 
literaris utilitzant els 
coneixements bàsics sobre les 
convencions dels gèneres, els 
temes i motius de la tradició 
literària i els recursos 
estilístics, tot valorant el 
coneixement del patrimoni 
literari com una manera de 
simbolitzar l’experiència 
individual i col·lectiva.  

 



 
 1992 2002 2007 NOU (aplicació 

07/08) 
2001 lectures (instruccions 
organització dels centres) 

Continguts 
literaris 

Procediments:  
- el comentari de text 
literari: poesia i prosa. 
- la recensió de la lectura 
- tècniques de creació 
literària: imitació, 
planificació i producció 
(espontània i preparada) de 
textos amb intenció literària 
Conceptes: 
- El registre literari 
- Els gèneres en què 
s’agrupen les obres 
literàries: característiques 
bàsiques 
- Els recursos expressius de 
la literatura 
- El context històrico-
cultural (2761) 
Actituds:  
- Interès per la lectura i per 
l’expressió escrita personal.  

Procediments:  
- lectura expressiva de 
textos en prosa i en vers.  
- memorització de textos 
breus i recitació de 
poemes 
- dramatització de textos 
- lectura i comentari de 
textos literaris... 
- lectura comprensiva 
d’obres literàries. 
- recensió de lectures 
- situació de les obres i 
els textos llegits en el seu 
context històric i literari. 
- producció de textos 
breus amb intenció 
literària, si cal, a partir 
de models.  
Conceptes:  
- Literatura: el registre 
literari; el concepte de 
gènere literari; el teatre, 
la narrativa i la lírica.  
- Història de la literatura 
(catalana i castellana)   
la literatura per a primer 
cicle i la història per al 
segon cicle.  
Actituds:  
- Interès per la lectura 
-  sensibilització per la 
literatura. 
- Hàbit de lectura de 
textos adequats a l’edat.  
- Actitud crítica raonada.  

Introdueix el terme hàbits 
lectors per primer cop.  
 
ÉS UN CURRÍCULUM MOLT 
MÉS RIC I PENSAT; 
COMPLEX; SUBTILITATS 
INTERESSANTS; interacció 
entre el progrés de diversos 
elements.  
Estableix un progrés en 
diferents línies 
interrelacionades: 

- competències 
literàries 

- habilitats 
relacionades 

- gèneres i progrés 
en les tècniques i 
recursos 

- èpoques  
- contextualització 
- tècniques 

literàries, recursos 
i elements de la 
narració, poesia i 
teatre.  

- Obres completes o 
fragments 

- Lectura autònoma 
o guiada 

 
Estableix explícitament la 
diferència entre treballar 
fragments i guiar obres 
completes.  

 
Prescrivia el següent:  
 
Nombre:  
 

- primer cicle i segon 
cicle un mínim de dues 
obres de literatura 
catalana i dues de 
literatura castellana. 

 
Tipologia: ERA TOT LITERATURA 
CATALANA (O JUVENIL O 
CLÀSSICS) 
 

- primer cicle: una de les 
dues havia de ser de les 
llistes d’autors i obres 
de les literatures 
catalana i castellana 
contemporànies que 
figuren en l’annex 2. 

- Segon cicle: una de la 
llista de les 
contemporànies de 
l’annex 2; i l’altra 
d’autors o autores 
clàssics de la relació 
inclosa en el mateix 
annex. 

 
Al primer cicle en podien triar 
lliurement 1 o 2 (si feien una 
lectura trimestral)  
Al segon cicle no en triaven cap 
o en triaven una lliurement (si 
feien una lectura per trimestre) 



 



 
 1992 2002 2007 NOU (aplicació 

07/08) 
2001 lectures (instruccions 
organització dels centres) 

Referències 
explícites a les 
obres completes 
/ prescripció 

servir-se autònomament de 
la lectura com a font 
d’informació, de lleure i de 
projecció personal.  
- conèixer i valorar els 
principals gèneres literaris i 
els autors més 
repressentatius a través de 
les seves obres 

servir-se autònomament 
de la lectura com a font 
d’informació, de lleure i 
de projecció personal.  
- conèixer i valorar els 
principals gèneres 
literaris i els autors més 
repressentatius a través 
de les seves obres 

La competència literària fa 
que els nois i les noies 
puguin comprendre millor el 
món que els envolta, les 
altres persones i a si 
mateixos a través de la 
lectura d’obres de qualitat i 
del contacte amb les 
construccions de la cultura 
tradicional (4) 
 
Els continguts estan 
estructurats en funció de la 
lectura d’obres (completes i 
fragments) 
 
AVALUACIÓ 
Introducció explícita de 
l’obra completa:  
“exposar l’opinió sobre la 
lectura d’una obra 
completa adequada a 
l’edat; reconèixer-ne el 
gènere i l’estructura 
global; valorar de manera 
general l’ús del llenguatge; 
i relacionar el contingut 
amb la pròpia experiència. 
(18) 
(faltaria veure el progrés 
entre primer i quart) 

En el primer cicle, la finalitat 
principal de la literatura ha de 
ser desvetllar en l’alumnat el 
gust per la lectura, a través de 
la qual es potencia l’arrelament 
de la persona en la tradició del 
país i l’obertura de la ment al 
món de la cultura. Caldrà triar 
obres que connectin amb la 
sensibilitat juvenil i amb les 
seves experiències i interessos.  
 
En els segon cicle, la literatura 
incorporarà autors clàssics, dels 
quals es llegiran obres senceres 
si aquestes són assequibles, o bé 
fragments o adaptacions. Cal 
alternar els autors del cànon 
amb altres d’actuals i si és 
possible 
 

 



COMPARACIONS RELLEVANTS 
 1992 2002 2007 NOU (aplicació 07/08) 2001 lectures 

(instruccions 
organització dels 
centres) 

Estructura 
general 

 
Literatura entre sis apartats 
 
 
 
 
 

 
Literatura entre quatre 
apartats. 
Més conceptual i més 
prescriptiu 

MÉS PES LITERATURA 
Literatura entre tres apartats, tres 
dimensions. 
 
Guanya protagonisme la dimensió 
literària, enfocada des de la 
competència lit.  

 
Volia corregir la 
indeterminació del 
currículum del 2002 pel 
que fa a les obres 
completes.  
 

El paper de la 
literatura 

Literatura una més de les 
tipologies textuals 
 
 
 
 
 

Literatura diferenciant 
entre la formació del 
gust, formar lectors amb 
bagatge suficient per 
entendre les obres // 
visió històrica, 
cronològica de la 
literatura per assolir una 
base comuna cultural per 
a tots 

Literatura com una de les 
competències comunicatives (oral, 
comunicativa escrita, comunicativa 
audiovisual, i literària).  
integra educar el gust i visió 
cronològica i històrica. 
 
Evolució: de les tipologies textuals a 
la competència literària 

 

Objectius 
generals 

Servir-se autònomament de 
la lectura com a font 
d’informació, de lleure i de 
projecció personal 
 
 
 
 
 

Es basa molt més en 
conèixer i distingir: 
autors, períodes. EIX 
PRINCIPAL 

Comprendre discursos orals i escrits 
... tot valorant la lectura com a font 
de plaer i consolidar els hàbits 
lectors.  
Comprendre i crear textos literaris 
utilitzant els coneixements bàsics 
sobre les convencions de gènere, els 
tems i motius de la tradició lit. I els 
recursos estilístics, tot valorant el 
coneixement del patrimoni literari 
...  
LA LECTURA AUTÒNOMA NO ÉS AL 
SERVEI DE LA GLOSSA D’UNA OBRA 
SINÓ A LA INVERSA, L’ANÀLISI DE 
L’OBRA AL SERVEI DE LA 
COMPRENSIÓ DELS TEXTOS LIT. (ÍDEM 
SAVAGE FRANÇA) 

 



Continguts 
literaris 

Registre literari, gèneres, 
recursos expressius, context 
historico-cultural // 
comentari, recensió, creació  
 
 
 
 

Lectura comprensiva 
d’obres literàries 
(registre, gèneres) // 
història de la literatura 

Estableix progrés entre suports, 
gèneres, habilitats i competències, i 
recursos estilístics... (interacció 
entre tot plegat) en relació amb la 
lectura d’obres o fragments.  
Els continguts estan estructurats a 
partir de la lectura d’obres.  

 

Referències 
explícites a les 
obres completes 
/ prescripció 

 
 
 
 
 
 
 
 

 És el que incideix més en la guia de 
les obres.  

 

 



 



Recollida de dades       curs _____ 
 

NOM I COGNOM ______________________________________        CURS:  ______       GRUP: ____________ 
 
Diari de lectura. TRIMESTRE ________________ 
 

AUTOR TÍTOL Tipus 
LECT.1

NOTA 
(1-10) 

M’HA AGRADAT PER... NO M’HA AGRADAT 
PER... 

 
 
 

     
 
 
 

 
 
 

     
 
 
 

 
 
 

     
 
 
 

 
 
 

     
 
 
 

 
 
 

     
 
 
 

 
 
 

     

 
                                                 
1 LP: lectura personal; LEO: lectura obligatòria trimestral; LEC; lectura escolar complementària (llibres triats lliurement i que pugen nota al final del trimestre; 
els que feu la fitxa).  



FITXA DE LECTURES COMPLEMENTÀRIES 
 
 

NOM DE L’ALUMNE _____________________ CURS I GRUP __________________ 
 

AUTOR ______________________________________________________________ 

TÍTOL DEL LLIBRE ____________________________________________________ 

EDITORIAL ___________________   ANY D’EDICIÓ _________________________ 

 

1. Breu explicació de l’argument 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Escriu un fragment que t’hagi semblat interessant: una frase, una reflexió, etc. 

I explica per què l’has triat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Dóna tres motius pels quals t’ha agradat o no t’ha agradat el llibre 

A) 

 

 

B) 

 

 

C)  



ENQUESTES A L’ALUMNAT 
 
Enquesta curs 2. Trimestre 2.  
 
 
a) La LEO de castellà l’hem llegit    A CASA / A CLASSE / A CASA I A CLASSE. I l’hem treballat de la manera següent: 
 
 
 
b) La LECO de català l’hem llegit   A CASA / A CLASSE / A CASA I A CLASSE. I l’hem treballat de la manera següent: 
 
 
 
c) Llegiria més si:  
 
 
 
 
d) M’agradaria que a l’institut treballéssim les lectures obligatòries de la manera següent:  
 
e) Aquest curs llegeixo: MOL MÉS / MÉS / IGUAL / MENYS / MOLT MENYS que el curs passat perquè TINC MENYS TEMPS / 
M’INTERESSEN ALTRES COSES / NO TROBO LLIBRES QUE M’AGRADEN / EL PROFESSOR NO ELS PORTA A CLASSE / 
__________________________________________ 
 
f) No llegeixo lectures complementàries perquè: 



Enquesta curs 2. Trimestre 3.  
 

a) La LEO  de CASTELLÀ l’hem llegit:                    A CASA / A CLASSE / A CASA I CLASSE.   I l’hem treballat de la manera següent:  

 

b) La LEO  de CATALÀ l’hem llegit:                    A CASA / A CLASSE / A CASA I CLASSE.   I l’hem treballat de la manera següent:  

 

 

c) Explica alguna activitat de lectura que recordis en especial perquè hi vas aprendre coses (a l’escola o a l’institut) i digues per què la 

destaques. 

 

 

d) Recordes algun autor en especial? Quin i per què? 

 

 

e) Per al curs vinent, proposo el següent títol com a lectura obligatòria. __________________________________________________ 

Perquè ___________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

f) Per al curs vinent, proposo les següents activitats i faig les següents propostes sobre les lectures: 

 
 



PREGUNTES ORIENTATIVES ENTREVISTA ALUMNAT: guió 

 

 

1. Et consideres molt bon lector, bon lector, poc lector, lector mitjanet? Per què? 

2. Explica la teva relació amb els llibres i destaca’n els moments especials, els 

títols especials o autors especials…   

3. Quin paper hi té l’escola en tota aquesta relació? 

4. Què creus que hauria de fer l’escola per ajudar-te amb la lectura? 

5. Cita tres títols que recordis: de quan eres molt petit, de quan anaves a primària, i 

un de secundària. I digues per què.  



ENQUESTA AL PROFESSORAT DE TERCER D’ESO.  
 
Sobre les lectures obligatòries trimestrals:  
Textos de lectura obligatòria Van llegir el llibre a casa o a classe 

(com) 
Activitats sobre la lectura (resum, examen, fitxa de quin tipus, etc.). 
inclou-hi totes les actuacions que vas dur a terme i els objectius que et 
vas proposar 

L’ombra de l’Stuka (trim. 1)  
 
 
 
 
 
 

 

Aquí descansa Nevares 
(trim. 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tria lliure de textos d’una 
llista (trim. 3) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Sobre el programa de lectura complementària (lectura lliure projecte Puntedu):  
 Sí/no Comentaris  
Vas anunciar als alumnes que tenien la 
possibilitat de triar i de llegir llibres a més a 
més dels obligatoris? 

  
 
 

Quan ho vas anunciar?   
 
 

Els ho recordaves periòdicament? Cada quan?   
 
 
 

Portaves els llibres a l’aula o els anaven a 
buscar a la biblioteca? Per què? 

  
 
 

L’alumnat comentava els llibres que havia 
llegit de manera lliure (a partir de la fitxa)? 
Cada quan i com s’organitzava? 

  
 
 
 

Creus que van llegir molts llibres de manera 
lliure? Per què? 

  
 
 
 

Com creus que es pot augmentar la quantitat 
de textos que llegeixen els alumnes? 

  
 
 
 

Quins són els objectius que es poden 
aconseguir amb un programa com aquest? 

  
 
 



 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ENQUESTA AL PROFESSORAT DE PRIMER D’ESO. 
 
Sobre les lectures obligatòries trimestrals:  
Textos de lectura obligatòria Van llegir el llibre a casa o a classe 

(com) 
Activitats sobre la lectura (resum, examen, fitxa de quin tipus, etc.). 
inclou-hi totes les actuacions que vas dur a terme i els objectius que et 
vas proposar 

Taller de fantasia (trim. 1)  
 
 
 
 
 
 

Es repartien els papers, a casa s’ho preparaven i feien una 
lectura dramatitzada i interpretativa del text. Exp 

Contes per telèfon (trim. 2)  
 
 
 
 
 
 
 

A casa es preparaven un conte i l’explicaven a l’aula. Objectius: 
millorar la comprensió lectora i l’expressió oral.  

L’ull de la mòmia (trim. 3)  
 
 
 
 
 
 
 

Fitxes amb preguntes sobre cada capítol. Guia de la lectura, 
seguiment.  

 



Sobre el programa de lectura complementària (lectura lliure projecte Puntedu):  
 Sí/no Comentaris  
Vas anunciar als alumnes que tenien la 
possibilitat de triar i de llegir llibres a més a 
més dels obligatoris? 

sí  
 
 

Quan ho vas anunciar?   
Al tercer trimestre, perquè era el trimestre que en lloc d’una lectura per 
a tots podien triar [no s’adscriu al projecte durant tot el curs] 
 

Els ho recordaves periòdicament? Cada quan? No   
 
 
 

Portaves els llibres a l’aula o els anaven a 
buscar a la biblioteca? Per què? 

  
No els portava a l’aula. Els anaven a buscar a la biblioteca perquè així ho 
preveia el projecte del centre. El curs anterior els portava a l’aula 
perquè em van preparar lots de llibres ja seleccionats i triats.  
 

L’alumnat comentava els llibres que havia 
llegit de manera lliure (a partir de la fitxa)? 
Cada quan i com s’organitzava? 

  
No hi havia temps.  
 
 

Creus que van llegir molts llibres de manera 
lliure? Per què? 

  
 
Van llegir perquè pujava nota.  
 

Com creus que es pot augmentar la quantitat 
de textos que llegeixen els alumnes? 

  
Dedicant una hora a la setmana a lectura a costa del programa. Però és 
difícil renunciar al programa 
 



ENQUESTA AL PROFESSORAT DE SEGON D’ESO.  
Sobre les lectures obligatòries trimestrals:  
Textos de lectura obligatòria Van llegir el llibre a casa o a classe 

(com) 
Activitats sobre la lectura (resum, examen, fitxa de quin tipus, etc.). 
inclou-hi totes les actuacions que vas dur a terme i els objectius que et 
vas proposar 

Mecanoscrit del segon 
origen (trim. 1) 

 
 
 
 
 
 
 

Es feien resums i un examen de reflexió i comprensió.  

Dossier de poesia (trim. 2)  
 
 
 
 
 
 
 

Es llegien els poemes a la classe; es treballaven aspectes teòrics 
i en grup analitzaven un poema: lèxic, mètrica, rima, sentit, 
etc.  

Tria lliure de textos d’una 
llista (trim. 3) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tria lliure i voluntària i presentaven la fitxa a la classe.  

 
 



Sobre el programa de lectura complementària (lectura lliure projecte Puntedu):  
 Sí/no Comentaris  
Vas anunciar als alumnes que tenien la 
possibilitat de triar i de llegir llibres a més a 
més dels obligatoris? 

sí  
 
 

Quan ho vas anunciar?   
Al tercer trimestre, perquè era el trimestre que en lloc d’una lectura per 
a tots podien triar [no s’adscriu al projecte durant tot el curs] 
 

Els ho recordaves periòdicament? Cada quan? No   
Portaves els llibres a l’aula o els anaven a 
buscar a la biblioteca? Per què? 

  
No els portava a l’aula. Els anaven a buscar a la biblioteca perquè així ho 
preveia el projecte del centre. El curs anterior els portava a l’aula 
perquè em van preparar lots de llibres ja seleccionats i triats.  
 

L’alumnat comentava els llibres que havia 
llegit de manera lliure (a partir de la fitxa)? 
Cada quan i com s’organitzava? 

  
No hi havia temps.  
 
 

Creus que van llegir molts llibres de manera 
lliure? Per què? 

  
 
Van llegir perquè pujava nota.  
 

Com creus que es pot augmentar la quantitat 
de textos que llegeixen els alumnes? 

  
Dedicant una hora a la setmana a lectura a costa del programa. Però és 
difícil renunciar al programa 
 

Quins són els objectius que es poden 
aconseguir amb un programa com aquest? 

 Que llegeixin més.  

 



ENQUESTA AL PROFESSORAT DE SEGON D’ESO.  
Sobre les lectures obligatòries trimestrals:  
Textos de lectura obligatòria Van llegir el llibre a casa o a classe 

(com) 
Activitats sobre la lectura (resum, examen, fitxa de quin tipus, etc.). 
inclou-hi totes les actuacions que vas dur a terme i els objectius que et 
vas proposar 

Mecanoscrit del segon 
origen (trim. 1) 

 
Hi havia un dia a la setmana 
que el dedicàvem a llegir i 
comentar el mecanoscrit a 
classe. La resta el van haver 
de llegir a casa. 
 
 
 
 
 

Del mecanoscrit vam fer fitxes a classe sobre diferents 
aspectes: temps, espai, personatges... i el vam avaluar amb un 
examen escrit. 

Dossier de poesia (trim. 2)  
Les poesies les treballàvem 
sempre a classe. 
 
 
 
 
 
 

Fitxa sobre les diferents poesies comentades i treball final sobre 
una d’elles. 

Tria lliure de textos d’una 
llista (trim. 3) 

El llibre que cada alumne 
havia triat el llegia a casa i si 
hi havia algun dubte el 
parlàvem a classe. 
 

Treball escrit. 



 
Sobre el programa de lectura complementària (lectura lliure projecte Puntedu):  
 Sí/no Comentaris  
Vas anunciar als alumnes que tenien la 
possibilitat de triar i de llegir llibres a més a 
més dels obligatoris? 

Sí  
 
 

Quan ho vas anunciar?  A principi de curs 
 
 

Els ho recordaves periòdicament? Cada quan? Sí Un cop per setmana, el mateix dia que dedicàvem a parlar dels llibres 
llegits 
 

Portaves els llibres a l’aula o els anaven a 
buscar a la biblioteca? Per què? 

  
Els havien d’anar a buscar a la biblioteca. Perquè es va plantejar així de 
bon començament. 
 

L’alumnat comentava els llibres que havia 
llegit de manera lliure (a partir de la fitxa)? 
Cada quan i com s’organitzava? 

Sí Un dia per setmana, el que teníem classe a la tarda. Dedicàvem els 
primers 10 o 15 minuts de la classe a comentar els llibres llegits. 

Creus que van llegir molts llibres de manera 
lliure? Per què? 

  
Llegien molts llibres però sempre eren els mateixos alumnes, els que 
gaudien realment amb la lectura 
 
 

Com creus que es pot augmentar la quantitat 
de textos que llegeixen els alumnes? 

  
Posant-los els llibres més a l’abast, fent-los més atractius... 

Quins són els objectius que es poden 
aconseguir amb un programa com aquest? 

  
 
 

 



ENQUESTA AL PROFESSORAT DE TERCER D’ESO.  
Sobre les lectures obligatòries trimestrals:  
Textos de lectura obligatòria Van llegir el llibre a casa o a classe 

(com) 
Activitats sobre la lectura (resum, examen, fitxa de quin tipus, etc.). 
inclou-hi totes les actuacions que vas dur a terme i els objectius que et 
vas proposar 

L’ombra de l’Stuka (trim. 1) Lectura a casa 
 
 
 
 
 
 

Activitats d’ànàlisi de teoria literàriade la lectura (narrador-
destinatari... tema...) 
Anàlisi de l’autor model i lector model: incorporació dels conceptes 
d’investigació i interpretació del text per part del lector. 
5 aspectes que ens ajuden a contextualitzar l’obra. 
Valoració de l’obra a partir dels criteris d’”originalitat, actualitat i 
valor ètic (ref. DUDH 1948)”. 

Aquí descansa Nevares 
(trim. 2) 

Lectura a classe en veu alta 
 
 
 
 
 
 
 

Activitats d’ànàlisi de teoria literàriade la lectura (narrador-
destinatari... tema...) 
Anàlisi de l’autor model i lector model: incorporació dels conceptes 
d’investigació i interpretació del text per part del lector. 
5 aspectes que ens ajuden a contextualitzar l’obra. 
Valoració de l’obra a partir dels criteris d’”originalitat, actualitat i 
valor ètic (ref. DUDH 1948)”. 
En aquesta lectura però va predominar el treball d’ajut a la 
comprensió de la manera d’interpretar el món dels personatges i 
també de la crítica que va rebre l’autor per l’obra.  

Tria lliure de textos d’una 
llista (trim. 3) 

Lectura a casa 
 
 
 
 
 
 
 

Fitxa de lectura dirigida a fomentar el gust per la lectura tot i que 
formulant una valoració que implicava tenir present una certa 
qualitat intrínseca de l’obra. En general, al final es tractava d’un 
m’agrada o no m’agrada en funció de la història narrada 

 



Sobre el programa de lectura complementària (lectura lliure projecte Puntedu):  
 Sí/no Comentaris  
Vas anunciar als alumnes que tenien la 
possibilitat de triar i de llegir llibres a més a 
més dels obligatoris? 

 
SÍ 

 
Hi ha una bona acollida per un grup d’alumnes en part ja avesats a la 
lectura (a un tipus de lectura) 
 

Quan ho vas anunciar?  Al primer trimestre. Si no recorde malament el mateix mes de setembre 
o primera setmana d’octubre, màxim. 
 
 

Els ho recordaves periòdicament? Cada quan?  No sempre. 
 
 
 

Portaves els llibres a l’aula o els anaven a 
buscar a la biblioteca? Per què? 

SI Inicialment, els vaig portar llibres perquè s’hi familiaritzaren. 
Posteriorment, anaven a la biblioteca. 
 
 

L’alumnat comentava els llibres que havia 
llegit de manera lliure (a partir de la fitxa)? 
Cada quan i com s’organitzava? 

Si  
Normalment quan feia una recollida d’unes quantes fitxes. Al principi, 
potser per la novetat, sí que hi paraven atenció, progressivament ja no 
s’atenia. 
 
 

Creus que van llegir molts llibres de manera 
lliure? Per què? 

  
Algunes persones sí. Amb tot la majoria ja tenien un hàbit (d’un tipus )de 
lectura que generalment reforçaven. 
 

Com creus que es pot augmentar la quantitat 
de textos que llegeixen els alumnes? 

 Crec que la fórmula és correcta. L’única cosa és que cal instaurar els 
projecte durant un temps suficient per a avaluar-los. Entenc que el 



projecte Punt Edu i tot el que li envolta és força positiu, però que la 
falta de RRHH l’enfonsarà o el portarà a l’oblit.  
 

Quins són els objectius que es poden 
aconseguir amb un programa com aquest? 

  
Jo crec que genera una visió ampla de la lectura literària que respecta la 
individualitat però provocant-hi un creixement. Pense que la dificultat 
no està en el disseny sinó en la implementació. 
 

 
 



 
EVOLUCIÓ ESO 
  
- L’evolució l’hem considerat segons el manteniment o canvi del perfil lector.  
- Partim de la base dels perfils establerts a primer d’ESO; els lectors se situen 
en aquests perfils.  
 
LEO:  
PRIMER: 5 
SEGON: 5 
TERCER: 6 
 
Lector feble: llegeix entre 1 i 5 llibres per curs; lector mitjà: llegeix entre 6 i 10 llibres; 
lector fort: entre 11 i 15 llibres; lector excel·lent: més de 15 llibres. 

 
LECTORS EXCEL·LENTS 
LECTOR  CURS QUANTITAT EVOLUCIÓ 
A (6 lectors)  TOT LP LEC  
Mcmullan maia 1r 33 12 16 TOT: BAIXA 
Vulnerable 2n 12 7 0 LEC: BAIXA (P+B) 
 3r 9 0 3 LP: BAIXA 
     E - M 
Matilla ana 1r 31 16 10 TOT: ESTABLE   
 sòlid 2n 21 12 5 LEC: BAIXA  
 3r 15 5 4 LP: BAIXA  
     E-E 
Ferrando, hector 1r 25 2 18 TOT: BAIXA  
Vulnerable  2n 13 3 5 LEC: BAIXA 
 3r 13 3 1 LP: ESTABLE 
     E -Fo 
Serrano lidia 1r 18 3 10 TOT: BAIXA  
Vulnerable  2n 10 0 5 LEC: BAIXA 
 3r 9 2 1 LP: BAIXA 
     E-M 
Ferrando maria del mar 1r 17 1 11 FORA DEL GRUP 
 2n ---- ---- ----  
 3r ---- ---- ----  
      
Velez daniela 1r 15 7 3 FORA DEL GRUP 
 2n 4 0 0  
 3r ---- ---- ----  
      
B (6 lectors)      
Benssouna miriam 1r 22 9 7 TOT: BAIXA 
Motivada per LEC 2n 7 0 1 LEC: BAIXA (B+P) 
 3r 13 1 6 LP: BAIXA  
     E-Fo (a 3r) 
Martí nuria 1r 21 7 9 FORA DEL GRUP 
vulnerable 2n 4 0 0  
 3r ---- ---- ----  
      
Valero sara 1r 18 10 3 FORA DEL GRUP 
 2n 5 0 0  
 3r ---- ---- ----  
      



Tena patricia 1r 17 4 8 TOT: BAIXA 
influenciable 2n 6 0 1 LEC: PUJA (P+B) 
 3r 7 0 1 LP: BAIXA 
     E-M 
Saiz mireia 1r 16 4 7 TOT: BAIXA 
influenciable 2n 6 0 0 LEC: BAIXA (B+REC) 
 3r 12 1 5 LP: BAIXA 
     E-Fo (a 3r) 
Cortes Jesús 1r 16 6 5 TOT: ESTABLE 
sòlid 2n 11 6 0 LEC: BAIXA (B+REC) 
 3r 15 7 2 LP: PUJA 
     E-E 
      
D     E-E 
Gandia Edgar 1r 16 11 ---- TOT: ESTABLE 
sòlid 2n 13 7 0 LEC: PUJA (-) 
 3r 14 8 1 LP: BAIXA (-) 
 
 
Lector feble: llegeix entre 1 i 5 llibres per curs; lector mitjà: llegeix entre 6 i 10 llibres; 
lector fort: entre 11 i 15 llibres; lector excel·lent: més de 15 llibres. 

 
 
LECTORS FORTS 
LECTOR  CURS QUANTITAT EVOLUCIÓ 
A  TOT LP LEC  
Bah, samba 1r 12 2 5 TOT: BAIXA  
 2n 9 4 0 LEC: PUJA 
 3r 8 2 0 LP: BAIXA 
     Fo-M 
Anson roser 1r 12 2 5 TOT: ESTABLE 
 2n 9 4 1 LEC: BAIXA 
 3r 14 4 4 LP: BPUJA 
     Fo-Fo 
Sanchez mireia 1r 12 4 3 FORA DEL GRUP 
 2n ---- ---- ----  
 3r ---- ---- ----  
      
Raventos Josep 1r 13 7 1 TOT: ESTABLE 
 2n 8 4 0 LEC: BAIXA 
 3r 13 8 0 LP: PUJA 
     Fo-Fo (a 3r) 
Plazas aleix 1r 12 2 5 TOT: BAIXA 
 2n 7 2 1 LEC: BAIXA 
 3r 6 0 0 LP: BAIXA 
     Fo-M 
Salat roger 1r 12 6 1 TOT: BAIXA  
 2n 7 2 0 LEC: BAIXA 
 3r 6 0 0 LP: BAIXA 
     Fo-M 
Masso bernat 1r 11 2 4 TOT: BAIXA 
 2n 7 2 0 LEC: BAIXA 
 3r 9 0 3 LP: BAIXA 
     Fo-M 
      
B      
Garriga sergi 1r 14 4 5 TOT: BAIXA 



 2n 8 0 1 LEC: BAIXA 
 3r 8 2 1 LP: BAIXA 
     Fo-M 
Tenorio francisco 1r 13 4 4 TOT: BAIXA 
 2n 6 1 0 LEC: BAIXA 
 3r 2 0 0 LP: BAIXA 
     Fora del grup 3; Fo-M 
Sola sara 1r 12 1 6 TOT: BAIXA 
 2n 6 0 0 LEC: BAIXA 
 3r 6 0 0 LP: BAIXA 
     Fo-M 
Castaño adrian 1r 9 3 1 TOT: BAIXA 
 2n 7 2 0 LEC: BAIXA 
 3r 2 0 0 LP: BAIXA 
     Fora del grup 3; Fo-M 
 
Lector feble: llegeix entre 1 i 5 llibres per curs; lector mitjà: llegeix entre 6 i 10 llibres; 
lector fort: entre 11 i 15 llibres; lector excel·lent: més de 15 llibres. 

 
 
LECTORS MITJANS 
LECTOR  CURS QUANTITAT EVOLUCIÓ 
A  TOT LP LEC  
Navalon laura 1r 9 0 4 TOT: ESTABLE 
 2n 7 2 0 LEC: BAIXA 
 3r 7 0 0 LP: ESTABLE 
     M-M 
Gallego adria 1r 10 0 5 TOT: PUJA 
 2n 6 1 0 LEC: BAIXA 
 3r 11 2 4 LP: PUJA 
     M-Fo 
Molla patricia 1r 10 2 3 FORA DEL GRUP 
 2n 5 0 0  
 3r ---- ---- ----  
      
Casasola clara 1r 10 1 4 TOT: ESTABLE 
 2n 6 1 1 LEC: BAIXA 
 3r 9 3 0 LP: PUJA 
     M-M 
Deya joan 1r 10 3 3 TOT: ESTABLE 
 2n 11 3 3 LEC: BAIXA 
 3r 10 0 2 LP: BAIXA 
     M-M 
Rafols maria 1r 9 4 0 TOT: ESTABLE 
 2n 5 1 0 LEC: PUJA 
 3r 10 2 2 LP: BAIXA 
     M-M 
Gualda samuel 1r 8 0 3 TOT: PUJA 
 2n ---- ---- ---- LEC: BAIXA 
 3r 14 8 0 LP: PUJA 
     M-Fo 
Gonzalez alex 1r 8 0 3 TOT: ESTABLE 
 2n 9 4 0 LEC: BAIXA 
 3r 7 1 0 LP: BAIXA (P+B) 
     M-M 
Ayats mireia 1r 6 0 1 TOT: BAIXA 
 2n 9 4 0 LEC: BAIXA 



 3r 5 0 0 LP: ESTABLE 
     M-Fe 
Roncero ana maria 1r 6 0 1 TOT: ESTABLE 
 2n 7 2 0 LEC: ESTABLE 
 3r 7 0 1 LP: ESTABLE 
     M-M 
Ramirez silvia 1r 6 0 1 FORA DEL GRUP 
 2n 6 1 0  
 3r ---- ---- ----  
      
Gamero lidia 1r 6 0 0 TOT: ESTABLE 
 2n 5 0 0 LEC: ESTABLE 
 3r 7 1 0 LP: PUJA 
     M-M 
      
B      
Serras guillem 1r 9 1 3 TOT: BAIXA 
 2n 3 0 0 LEC: BAIXA  
 3r 5 0 0 LP: BAIXA  
     M-Fe 
Fernandez aitor 1r 10 1 4 FORA DEL GRUP 
 2n ---- ---- ----  
 3r ---- ---- ----  
      
Galan lorena 1r 9 2 2 TOT: ESTABLE 
 2n 4 0 0 LEC: BAIXA  
 3r 7 0 1 LP: BAIXA  
     M-M 
Aguilar alfred 1r 9 1 3 TOT: ESTABLE 
 2n 6 2 0 LEC: BAIXA 
 3r 6 0 0 LP: BAIXA 
     M-M 
Marin zenaida 1r 10 3 3 FORA DEL GRUP 
 2n ---- ---- ----  
 3r ---- ---- ----  
      
Leal melissa 1r 8 2 1 FORA DEL GRUP 
 2n 2 0 0  
 3r     
      
Riba marc 1r 8 0 3 TOT: BAIXA 
 2n 4 0 0 LEC: BAIXA  
 3r 5 0 0 LP: ESTABLE 
     M-Fe 
Fuste gemma 1r 7 1 1 TOT: ESTABLE 
 2n 4 0 0 LEC: ESTABLE 
 3r 9 2 1 LP: PUJA 
     M-M 
Zambrana esther 1r 7 1 1 FORA DEL GRUP 
 2n ---- ---- ----  
 3r ---- ---- ----  
      
Subira violeta 1r 7 1 1 TOT: ESTABLE (B+P) 
 2n 5 0 0 LEC: BAIXA 
 3r 6 1 0 LP: ESTABLE 
     M-M 
Paredes jose antonio 1r 6 0 1 FORA DEL GRUP 
 2n ---- ---- ----  



 3r ---- ---- ----  
      
D      
Crespo adriana 1r 10 5 ---- TOT: ESTABLE 
 2n 5 6 0 LEC: ESTABLE 
 3r 9 5 0 LP: ESTABLE 
     M-M 
Garrido pili 1r 10 5 ---- TOT: BAIXA 
 2n 5 0 0 LEC: ESTABLE 
 3r 5 0 0 LP: BAIXA 
     M-Fe 
Ucedo laura 1r 10 5 ---- FORA DEL GRUP 
 2n 6 3 1  
 3r ---- ---- ----  
      
Torrens aina 1r 10 5 ---- TOT: ESTABLE 
 2n 12 7 0 LEC: PUJA 
 3r 8 0 2 LP: BAIXA (P+B) 
     M-M 
Flores lorena 1r 8 3 ---- TOT: ESTABLE 
 2n 5 4 0 LEC: PUJA 
 3r 8 1 2 LP: BAIXA 
     M-M 
Marti cristina 1r 8 3 ---- TOT: ESTABLE 
 2n 9 4 0 LEC: PUJA 
 3r 7 1 1 LP: BAIXA 
     M-M 
Cladera albert 1r 8 3 ---- FORA DEL GRUP 
 2n ---- ---- ----  
 3r ---- ---- ----  
      
Tenas cristina 1r 8 3 ---- TOT: BAIXA 
 2n 10 2 0 LEC: ESTABLE 
 3r 5 0 0 LP: BAIXA 
     M-Fe 
Gallego albert 1r 8 3 ---- TOT: ESTABLE 
 2n 13 7 0 LEC: ESTABLE 
 3r 10 4 0 LP: PUJA 
     M-M 
Baena javier 1r 7 2 ---- TOT: ESTABLE (P) 
 2n 11 4 1 LEC: PUJA 
 3r 10 4 1 LP: PUJA 
     M-M 
Bernado adria 1r 7 2 ---- TOT: ESTABLE 
 2n 8 1 1 LEC: BAIXA 
 3r 6 1 0 LP: BAIXA 
     M-M 
Bonet pau 1r 7 2 ---- TOT: ESTABLE 
 2n 6 1 0 LEC: ESTABLE 
 3r 6 1 0 LP: BAIXA 
     M-M 
Cano ivan 1r 7 2 ---- TOT: ESTABLE 
 2n 6 1 0 LEC: ESTABLE 
 3r 6 1 0 LP: BAIXA 
     M-M 
Arenas david 1r 7 2 ---- FORA DEL GRUP 
 2n ---- ---- ----  
 3r ---- ---- ----  



      
Sanchez vanessa 1r 7 2 ---- FORA DEL GRUP 
 2n ---- ---- ----  
 3r ---- ---- ----  
      
Llambrich didac 1r 7 2 ---- TOT: ESTABLE 
 2n 9 4 0 LEC: ESTABLE 
 3r 6 0 0 LP: BAIXA 
     M-M 
Llenas ricard 1r 7 2 ---- TOT: ESTABLE 
 2n 10 4 0 LEC: ESTABLE 
 3r 7 2 0 LP: ESTABLE 
     M-M 
Perez noelia 1r 7 2 ---- TOT: ESTABLE (P) 
 2n 7 1 0 LEC: PUJA 
 3r 10 2 2 LP: ESTABLE 
     M-M 
Ferrer julia 1r 7 2 ---- TOT: ESTABLE 
 2n 12 6 0 LEC: PUJA 
 3r 7 0 1 LP: BAIXA (P+B) 
     M-M 
Rodríguez luis 1r 8 3 ---- FORA DEL GRUP 
 2n ---- ---- ----  
 3r ---- ---- ----  
      
Chavez adrian 1r 6 1 ---- FORA DEL GRUP 
 2n ---- ---- ----  
 3r ---- ---- ----  
      
Carrascosa cristina 1r 6 1 ---- TOT: ESTABLE 
 2n 6 0 0 LEC: PUJA 
 3r 6 0 1 LP: BAIXA 
     M-M 
 
 
LECTORS FEBLES 
LECTOR  CURS QUANTITAT EVOLUCIÓ 
D  TOT LP LEC  
Godoy claudia 1r 5 0 ---- TOT: ESTABLE (B) 
 2n 6 0 0 LEC: ESTABLE 
 3r 3 0 0 LP: ESTABLE  
     Fe-Fe 
Llenas pere 1r 5 0 ---- TOT: ESTABLE 
 2n 7 2 0 LEC: ESTABLE 
 3r 5 0 0 LP: ESTABLE (P+B) 
     Fe-Fe 
 
 



CONTINGUT RESPOSTES ENQUESTES. CURS 2. 2005/06 
 

alumne 
llegeixo 
(tirmest

re 1) 
llegiria més si 

treball de 
lectures 

obligatòries 

llegeixo 
(trimest

re 2) 

motius 
per llegir 

més o 
menys 

(trimestr
e 2) 

motius 
per llegir 

més 
omenys 

(trimestr
e 2) bis 

motius per 
llegir més o 

menys 

no llegeixo 
complementà
ries perquè 

activitat que 
recordo 

proposta de 
lectura 

proposta 
d'activitats 

gru
p 

promoc
ió 

autor que 
recordo 

aguilar 
alfred 

- tingués més 
temps. 

m'agrada 
com es fa. 

menys menys 
temps 

 - no tinc 
temps 

obra de 
teatre 

Tres 
passes pel 
misteri 
perquè és 
entretingut 
i està molt 
bé 
redactat. 

- B contro
l 

Francisco 
Díaz 
Guerra 

anson 
roser 

menys tingues més 
temps 

llibres no 
molt dificils i 
amb un text 
entenador i 
llegimo a la 
classe. 

menys menys 
temps 

altres 
interess
os 

menys 
temps 

el 
professor 
no els 
porta a la 
classe, i no 
ens deixa 
agafar els 
llibres que 
ens 
comprem o 
que tenim 
a casa [...] 
tenim que 
anar a la 
biblioteca a 
agafarlos. 

obra de 
teatre a sisé 
- inventar-se 
un final al 
institut. 

el desert 
em parlava 
- perquè fa 
reflexionar 
sobre els 
inmigrants i 
el racisme.

trevall i 
xerrade del 
llibre o que 
vingui 
'autor/a del 
llibre 

A contro
l 

no 

ayats 
mireia 

igual tingues més 
temps i menys 
deures. 

llegir mitja 
classe i 
l'altre mitja 
fer matèria.

molt 
menys

temps  estic més 
motivada 

no tinc 
temps i no 
estic 
inspirada. 

llegir un 
llibre i per fi 
de curs ens 
van regalar 

el diari de 
l'Anna 
Frank - 
perquè 

interpretar la 
història per 
posarse en 
la pell de 

A contro
l 

no 



alumne 
llegeixo 
(tirmest

re 1) 
llegiria més si 

treball de 
lectures 

obligatòries 

llegeixo 
(trimest

re 2) 

motius 
per llegir 

més o 
menys 

(trimestr
e 2) 

motius 
per llegir 

més 
omenys 

(trimestr
e 2) bis 

motius per 
llegir més o 

menys 

no llegeixo 
complementà
ries perquè 

activitat que 
recordo 

proposta de 
lectura 

proposta 
d'activitats 

gru
p 

promoc
ió 

autor que 
recordo 

[...] la 
continuació 
d'aquell i en 
el que 
nosaltres 
erem els 
protagoniste
s. 

podem 
aprendre 
coses i és 
molt bonic.

l'Anna Frank.

baena 
javier 

més no tingués 
l'andimidan 
amb internet. 

que també 
llegeixen 
els 
professors 
a classe. 

igual manca 
de 
textos 
del seu 
gust 

 més 
temps 

són molt 
avorrits. 

que contra 
més llegeixo 
més aprenc 
a escriure. 

El rei dels 
senglars. 
Pot ser que 
a la gent li 
agrade 
molt. 

concurs de 
contes qui 
es llegeix 
més ràpid 
els llibres. 

D contra
st 

Akira 
Toryama, 
perquè els 
seus 
llibres 
m'han 
encantat. 

bah 
samba 

menys els llibres fossin 
més 
interessants. 

jocs o 
lectures que 
agradin als 
alumnes. 

molt 
menys

menys 
temps 

altres 
interess
os 

no tinc 
temps 

no tinc 
temps. 

- las siete 
iglesias - 
perquè té 
molta 
intriga. 

fer 
descripcions 
de 
personatges.

A contro
l 

fred 
ulhman 

benssou
na 
miriam 

- la professora 
portés llibres a 
la classe i si 
tingués més 
temps lliure. 

llegir una 
mica a 
classe i ue 
després la 
professora 
ens donés 
deures 
d'acabar el 
capítol 
fins... 

molt 
menys

profe 
no els 
porta 

 - profe no 
els porta 

totes són 
iguals i no 
puc destacar 
cap. 

- - B contro
l 

Francisco 
Díaz 
Guerra, 
perquè 
escriu 
llibres molt 
fantàstics i 
realistes. 



alumne 
llegeixo 
(tirmest

re 1) 
llegiria més si 

treball de 
lectures 

obligatòries 

llegeixo 
(trimest

re 2) 

motius 
per llegir 

més o 
menys 

(trimestr
e 2) 

motius 
per llegir 

més 
omenys 

(trimestr
e 2) bis 

motius per 
llegir més o 

menys 

no llegeixo 
complementà
ries perquè 

activitat que 
recordo 

proposta de 
lectura 

proposta 
d'activitats 

gru
p 

promoc
ió 

autor que 
recordo 

bernado 
adria 

més fossin més 
graciosus i més 
interesants. 

lleguissim a 
classe les 
lectures. 

menys manca 
de 
textos 
del seu 
gust 

 vull 
aprendre 
més 
ortografia i 
llegin 
aprenc 
molta 
ortografia.

- - - que si llegim 
un conte de 
algun autor 
català que 
encara està 
viu, que 
vingui a 
veurns. 

D contra
st 

Horacio 
Quiroga, 
perquè 
estem 
llegin un 
conte seu 
en 
castellà. 

bonet 
pau 

més fossin més 
interesants i 
graciosos. 

més 
graciosa. 

igual manca 
de 
textos 
del seu 
gust 

 he fet 
credits 
variables. 

- un llibre a 6 
que el vam 
crear 
nosaltres. 

- concurs de 
lectura 

D contra
st 

- 

cano 
ivan 

més tingués la 
consola. 

llegixim 
més a 
classe. 

més   perquè he 
fet credits 
variables. 

- la editorial 
de vaixell de 
vapor, ens 
va fer un 
llibre amb 
els nostres 
noms. 

- llegir a 
classe i no a 
casa. 

D contra
st 

Elvira 
Lindo 
perquè 
feia la 
història de 
Manolito 
Gafotas, i 
feia molta 
gràcia. 

carrasco 
enrique 

-      -    - B contro
l 

 

carrasco
sa 
cristina 

menys tingués temps. fent- ho tot 
a classe. 

igual temps  tinc 
menys 
temps i 
estic més 
cansada. 

són molt 
avorrides. 

cap - interpretacio
ns de llibres.

D contra
st 

no recordo 

casasol menys tingués més mitja a menys menys no tinc temps - i obra de hi ha un parlar sobre A contro xavier 



alumne 
llegeixo 
(tirmest

re 1) 
llegiria més si 

treball de 
lectures 

obligatòries 

llegeixo 
(trimest

re 2) 

motius 
per llegir 

més o 
menys 

(trimestr
e 2) 

motius 
per llegir 

més 
omenys 

(trimestr
e 2) bis 

motius per 
llegir més o 

menys 

no llegeixo 
complementà
ries perquè 

activitat que 
recordo 

proposta de 
lectura 

proposta 
d'activitats 

gru
p 

promoc
ió 

autor que 
recordo 

a clara temps i 
m'agrades més. 

classe i 
l'altre a 
casa. 

temps trobo 
llibres 
del meu 
gust 

menys 
temps i no 
trobo 
llibres que 
m'enganxi
n. 

no trobo 
llibres que 
m'agradin. 

teatre 
(representaci
ó y 
escriptura). 

nen al 
lavabo de 
les nenes 
perquè és 
molt divertit 
i l'agradaria 
molt als 
alumnes 
de 1 de 
ESO. 

el llibre, 
perque la 
història 
quedi més 
clara. 

l venueta 

cortes 
jesus 

- fessin més 
llibres dels que 
m'agraden. 

explicar una 
mica el 
llibre, fer un 
dibuix o un 
resum. 

molt 
més 

  - professor 
no porta 
llibres 

- - - B contro
l 

- 

crespo 
adriana 

més tingués més 
temps. 

els 
professors 
proposen 
tres llibres i 
els alumnes 
diuen quin 
volem llegir 
i una classe 
a la 
setmana la 
pasem 
llegint el 
llibre. 

menys temps  tinc molts 
llibres 
nous. 

tinc molts 
llibres per 
llegir a 
casa. 

- Sinué el 
egipcio. 
Perquè es 
molt 
interesant i 
explica 
coses 
sobre 
Egipte. 

fer una obra 
de teatre. 

D contra
st 

Tolkien, 
els seus 
llibres 
m'agraden 
molt. 

deya 
joan 

igual fossin més 
fàcils 

que no 
s'allarguess

més   sempre 
soc aixì. 

 obra de 
teatre a la nit 

l'illa del 
carrer dels 

xerrada del 
llibre per 

A contro
l 

jules verne 



alumne 
llegeixo 
(tirmest

re 1) 
llegiria més si 

treball de 
lectures 

obligatòries 

llegeixo 
(trimest

re 2) 

motius 
per llegir 

més o 
menys 

(trimestr
e 2) 

motius 
per llegir 

més 
omenys 

(trimestr
e 2) bis 

motius per 
llegir més o 

menys 

no llegeixo 
complementà
ries perquè 

activitat que 
recordo 

proposta de 
lectura 

proposta 
d'activitats 

gru
p 

promoc
ió 

autor que 
recordo 

d'entendre. in tant de Sant 
Joan: escola 
- contes per 
telèfon en 
grup : institut

ocells 
perquè és 
molt 
realista i 
relata un 
fet històric 
molt ben 
redactat. 

compartir lo 
que hem 
entés. 

ferrando 
hector 

igual tingués més 
temps 

llegint per 
nosaltres. 

menys temps  els que he 
llegit són 
més llargs 
que els de 
l'any 
pasat. 

sií que 
llegeix 

teatre harry potter 
perquè 
enganxa. 

no llegir amb 
la pilar 
gonzalez 

A contro
l 

jk rowling 

ferrer 
julia 

menys tingués més 
temps i no tants 
deures. Si no 
tingués 
ordinador ni 
play. 

llegint 
aclasse i no 
a casa. No 
fer examen 
de la 
lectura. 
Fent 
representac
ios de la 
obra. 

igual temps  es fan 
estudiar 
molt més i 
tinc 
menys 
temps. 

no tinc 
temps. Tot 
són 
deures. 
Perquè 
pugen molt 
poc per la 
nota!!! 

cap Ara no sé 
quin dir. 

fer una obra 
de teatre. 

D contra
st 

J.K. 
Rowling, 
perquè 
m'he llegit 
tots els 
Harroy 
Potter. 
Phillip 
Pullman, 
una trilogia 
dels seus 
llibres que 
m'agrada 
molt. 

flores 
lorena 

igual no fós 
mandrosa i si 

- igual altres 
interess

 segueixo 
el mateix 

són 
avorrides y 

- - - D contra
st 

Un que va 
venir al 



alumne 
llegeixo 
(tirmest

re 1) 
llegiria més si 

treball de 
lectures 

obligatòries 

llegeixo 
(trimest

re 2) 

motius 
per llegir 

més o 
menys 

(trimestr
e 2) 

motius 
per llegir 

més 
omenys 

(trimestr
e 2) bis 

motius per 
llegir més o 

menys 

no llegeixo 
complementà
ries perquè 

activitat que 
recordo 

proposta de 
lectura 

proposta 
d'activitats 

gru
p 

promoc
ió 

autor que 
recordo 

tingués temps. os ritme de 
lectura. 

lectures 
cutres! 

campo a 
signar-nos 
els llibres 
perquè era 
molt 
simpàtic. 

fuste 
gemma 

- la professora 
ens donés 
llibres per llegir 

llegint-les 
un dia de 
classe a la 
setmana. 

igual el 
profess
or no 
els 
porta 

 - no tinc 
temps i no 
m'agraden 
molt. 

la de "Hi ha 
un nen al 
lavabo de 
nenes", vaig 
veure com 
es podia 
sentir algú 
que no 
tingués 
amics 

- treballar 
sobre la 
lectura en 
grups. 

B contro
l 

Roald Dahl 
perquè els 
seus 
llibres són 
molt 
divertits. 

galan 
lorena 

- la professora 
portés llibres a 
classe. 

m'agradaria 
que un dia 
llegissim 
aclasse i un 
altre no 
perque si 
no es fa 
molt pesat. 

menys menys 
temps 

 - no tinc 
temps 

- - fer activitats 
en grup. 

B contro
l 

Jules 
Verne, 
perquè 
hem fet 
molts 
exercicis 
sbre 
alguns 
troços dels 
seus 
poemes. 

gallego 
adria 

menys tingués més 
temps lliure 

igual menys menys 
temps 

profess
or no 
els 

menys 
temps 

llibres com 
harry potter 
no conten. 

- nirvana - 
perquè es 
divertit, 

una hora de 
tertulia sobre 
el llibre. 

A contro
l 

pere 
formiguera 



alumne 
llegeixo 
(tirmest

re 1) 
llegiria més si 

treball de 
lectures 

obligatòries 

llegeixo 
(trimest

re 2) 

motius 
per llegir 

més o 
menys 

(trimestr
e 2) 

motius 
per llegir 

més 
omenys 

(trimestr
e 2) bis 

motius per 
llegir més o 

menys 

no llegeixo 
complementà
ries perquè 

activitat que 
recordo 

proposta de 
lectura 

proposta 
d'activitats 

gru
p 

promoc
ió 

autor que 
recordo 

porta curt i 
disfrutes 
llegint. 

gallego 
albert 

més posessim en 
red de aquest 
llibres tan 
avorrits i 
posesim 
comics. 

fitxes els 
dijous i els 
altres dies 
llegessim i 
no fer 
proves. 

més manca 
de 
textos 
del seu 
gust 

 els llibres 
són més 
interesant
s. 

tinc que fer 
coses més 
importants. 

als camis 
que llegeixo 
hende 
combats 
però gràcies 
a ells vaig 
aprendre 
que és la 
honestitat. 

Dragon ball 
perquè aixì 
no ens 
adorminem 
amb les 
lectures 
que fem. 

mai fer 
resums 
sobre el 
llibre, fer 
representaci
ons. 

D contra
st 

Akira 
Toryama, 
perquè ha 
fet i escrit 
la meva 
història 
favorita. 

gamero 
lidia 

menys tingués menys 
deures. 

llegint 
conjuntame
nt a la 
classe més 
dies. 

igual altres 
interess
os 

no 
trobo 
llibres 
del meu 
gust 

no he 
llegit cap 
de LEC. 

no 
m'agrada 
llegir. 

llibre amb 
que els 
autors erem 
nosaltres, 
continuació 
de flanagan.

- omplir les 
dades per 
entregar el 
llibre. 

A contro
l 

jules verne 

gandia 
edgar 

menys les classes 
fossin una mica 
més divertides, 
i per altres 
coses que no 
em cabríen en 
aquest full, com 
per exemple 
que els profes 
no semblessin 
tan 
avorrides/cansa

que els 
professors 
fossin més 
alegres, 
que no 
fessim 
exàmen, 
que també 
llegeixin els 
profes, que 
representes
sim els 

igual manca 
de 
textos 
del seu 
gust 

 encara no 
han arrivat 
els llibres 
que 
m'agraden 
(Harry 
Potter). 

són molt 
avorrides, 
cutres, 
infantils. 

- Harry 
Potter y el 
cáliz de 
fuego, o el 
seguent 
prquè és 
molt 
divertit, 
entretingut 
i 
interesant. 

fer algun lloc 
sobre un 
llibre. 

D contra
st 

J.K. 
Rowling 
perquè 
m'agraden 
molt els 
seus 
llibres. 



alumne 
llegeixo 
(tirmest

re 1) 
llegiria més si 

treball de 
lectures 

obligatòries 

llegeixo 
(trimest

re 2) 

motius 
per llegir 

més o 
menys 

(trimestr
e 2) 

motius 
per llegir 

més 
omenys 

(trimestr
e 2) bis 

motius per 
llegir més o 

menys 

no llegeixo 
complementà
ries perquè 

activitat que 
recordo 

proposta de 
lectura 

proposta 
d'activitats 

gru
p 

promoc
ió 

autor que 
recordo 

des. llibres els 
alumnes. 

garrido 
pili 

menys tingués temps o 
ganes i menys 
deures o si 
quan estic 
llegint no 
m'entrés son. 

llegint a 
classe. No 
fer examen 
de la 
lectura. 

molt 
menys

temps  tinc 
menys 
temps i 
ens fan 
estudiar 
molt. 

per lo poc 
que pujen 
prefereixo 
estarme al 
llit. 

cap. cap llegir un 
llibre i 
després fer 
colònies. 

D contra
st 

no. 

garriga 
sergi 

- no tingués tants 
deures i més 
temps. 

que duran 
una hora de 
castellà i de 
català la 
dediuesim a 
llegir 

menys menys 
temps 

 - no tinc 
gaire 
temps i 
entre CV y 
lectures 
obligatòries 
ja llegeixo 
molt. 

obra de 
teatre de 6º 

qualsevol 
menys 
"Cuentos 
de la selva"

- B contro
l 

no 

godoy 
claudia 

igual tingués més 
temps. 

- igual temps  faig més 
coses 
extraescol
ars i no 
dona 
temps. 

- - - - D contra
st 

No. 

gonzale
z alex 

menys hi hagués més 
llibres d'en 
cristopher 
paolini 

cada 5 
minuts 
parar una 
mica 

més altres 
interess
os 

 el 
professor 
no ens ha 
portat 
llibres de 
lectura. 

no 
m'agraden 

treball de 
lectura - 
quan va 
venir l'autor 
d'un llibre. 

666 
calaixos 
perquè és 
interesant, 
té un bon 
argument i 
és 
suficientem

treball amb 
les dades 
del llibre de 
lectura 
obligatoria. 

A contro
l 

cristopher 
paolini 



alumne 
llegeixo 
(tirmest

re 1) 
llegiria més si 

treball de 
lectures 

obligatòries 

llegeixo 
(trimest

re 2) 

motius 
per llegir 

més o 
menys 

(trimestr
e 2) 

motius 
per llegir 

més 
omenys 

(trimestr
e 2) bis 

motius per 
llegir més o 

menys 

no llegeixo 
complementà
ries perquè 

activitat que 
recordo 

proposta de 
lectura 

proposta 
d'activitats 

gru
p 

promoc
ió 

autor que 
recordo 

ent fàcil 
leal 
melisa 

- els llibres 
tractin de coses 
més importants. 
Per 
l'adolescència. 

explicant 
una mica el 
llibre o fent 
un dibuix o 
un resum. 

menys temps  - no se, no 
trobo que 
m'agradi 
cap i la 
profe no 
portava 
tants llibres 
per què 
estaven 
més per la 
part 
teórica. 

un treball 
individual i 
fer com un 
resum i fitxa 
del llibre. 

- - B contro
l 

- 

llambric
h didac 

igual no tingués 
ordinador. 

llegint-les i 
fent una 
representac
ió en 
comptes de 
fer examen.

igual altres 
interess
os 

 - no 
m'agraden. 

cap - que ens 
deixin triar el 
què volem 
llegir. 

D contra
st 

J.K. 
Rowling. 
Perquè 
m'agrada. 

llenas 
pere 

més ja llegeixo. llegir més a 
classe. 

més manca 
de 
textos 
del seu 
gust 

 és millor. són 
avorrits. 

cap. - escollir el 
llibre que 
volem. 

D contra
st 

J.K. 
Rowling, 
per el 
Harry 
Potter hi 
ha fet 
molts 
diners 
escribin. 

llenas 
ricard 

igual jo llegeixo prou. llegíssim a 
classe les 

igual altres  tinc el 
mateix 

- - Harry 
Potter. 

que el autor 
vingui i ens 

D contra
st 

J.K. 
Rowling, 



alumne 
llegeixo 
(tirmest

re 1) 
llegiria més si 

treball de 
lectures 

obligatòries 

llegeixo 
(trimest

re 2) 

motius 
per llegir 

més o 
menys 

(trimestr
e 2) 

motius 
per llegir 

més 
omenys 

(trimestr
e 2) bis 

motius per 
llegir més o 

menys 

no llegeixo 
complementà
ries perquè 

activitat que 
recordo 

proposta de 
lectura 

proposta 
d'activitats 

gru
p 

promoc
ió 

autor que 
recordo 

lectures. temps. fagi una 
conferencia.

perquè 
escriu bé. 

marti 
cristina 

menys trobes més un 
llibre que 
m'agradesin. 

a classe 
llegir i 
comentar-
lo, i na fent 
fitxes.. 

menys manca 
de 
textos 
del seu 
gust 

 surto més 
i estic fora 
de casa i 
tinc més 
deures. I 
no trobo 
mai un 
llibre que 
m'agrade.

no tinc tant 
de temps 
perquè 
només 
pugi 0,3 
punts. 

a la 
biblioteca de 
l'escola, amb 
enciclopedie
s d'animals. 

Manolito 
Gafotas 
perquè és 
divertit i no 
es cansat 
de llegir. 

anar al 
teatre o cine 
per conèixer 
més coses. 

D contra
st 

J.K. 
Rowling, 
perquè 
m'agraden 
els seus 
llibres i és 
famosa. 

marti 
nuria 

- portés la 
professora 
llibres a classe. 

que ens 
donéssin a 
escollir a 
nosaltres lo 
que volem 
llegir 

igual el 
profess
or no 
els 
porta 

 - el 
professora
do no porta 
els llibres a 
classe. 

treball 
individual: 
descriure 
capítols, 
personatges.
.. Fitxa de 
lectura 
complement
ària. 
Interpretar 
teatre, [...] ja 
que ho feiem 
en grup. 

obres de 
teatre per 
treballar en 
grup. 

- B contro
l 

- 

masso 
bernat 

menys tingués més 
temps i més 
ganes. Triar el 
llibre abans que 
la consola. 

llegint cada 
capítol a 
l'institut 
però de 
manera 
individual 

menys menys 
temps 

altres 
interess
os 

buscar 
llibres a la 
biblioteca 
em feia 
més 
mandra. 

el llibre el 
trobava 
avorrit. 

obra de 
teatre a 
l'escola - 
treball de 
català 

la fàbrica 
de 
mentides - 
perquè és 
molt 
divertit. 

obra de 
teatre sobre 
el llibre. 

A contro
l 

l'autor de 
la penya 
els tigres 
perquè de 
petit mem 
vaig llegir 



alumne 
llegeixo 
(tirmest

re 1) 
llegiria més si 

treball de 
lectures 

obligatòries 

llegeixo 
(trimest

re 2) 

motius 
per llegir 

més o 
menys 

(trimestr
e 2) 

motius 
per llegir 

més 
omenys 

(trimestr
e 2) bis 

motius per 
llegir més o 

menys 

no llegeixo 
complementà
ries perquè 

activitat que 
recordo 

proposta de 
lectura 

proposta 
d'activitats 

gru
p 

promoc
ió 

autor que 
recordo 

perquè es 
fa pesat 
esperar als 
companys 
que 
llegeixen 
lent. 

Seria per 
nens de 
1er de 
ESO. 

molts. 

matilla 
ana 

menys tingues més 
temps i les 
segones i 
terceres pars 
de llibres 
sortissin abans. 

una hora 
per llegir i a 
la setmana 
següent 
expliquem 
oralment el 
que vam 
llegir. 

menys menys 
temps 

no 
trobo 
llibres 
del meu 
gust 

menys 
temps 

 escola: 
agafàvem 
llibres de la 
biblioteca i 
no feiem 
fitxes. 
Descriure el 
personatge, 
resum... 
Institut: en 
grups 
paràvem i 
reflexionàve
m sobre 
contes per 
telèfon. 

somni de 
tànger- 
perquè és 
un tema qu 
avui dia 
tothom 
hauria de 
saber 
alguna 
cosa sobre 
el tema d' 
inmigració 
il.legal. 

fitxes de 
sempre - 
resums, 
descripcions 
- i debat 
sobre les 
decisions del 
protagonista.

A contro
l 

elvira lindo 

mcmulla
n maya 

 portaran llibres 
a classe 

portaran 
llibres i ens 
deixen llegir 
una mica a 
classe! 

molt 
menys

no 
trobo 
llibres 
del meu 
gust 

profess
or no 
els 
porta 

 no tinc 
temps per 
buscar 
llibres que 
m'agradin. 

el diari de 
zlata 

anna frank 
perquè és 
molt 
interesant i 
explica 
molt bé. 

obre de 
teatre i llegir 
menys 

A contro
l 

zlata 
flipovic 

molla menys m'obligassin llegir al  menys altres no trobo no trobo obra de anna frank llegir una A contro beverly 



alumne 
llegeixo 
(tirmest

re 1) 
llegiria més si 

treball de 
lectures 

obligatòries 

llegeixo 
(trimest

re 2) 

motius 
per llegir 

més o 
menys 

(trimestr
e 2) 

motius 
per llegir 

més 
omenys 

(trimestr
e 2) bis 

motius per 
llegir més o 

menys 

no llegeixo 
complementà
ries perquè 

activitat que 
recordo 

proposta de 
lectura 

proposta 
d'activitats 

gru
p 

promoc
ió 

autor que 
recordo 

patricia una mica institut temps interess
os 

llibres que 
m'agradin 
i no hi ha 
temps. 

els llibres 
que 
m'agradin. 

teatre de 
Sant Jordi - 
el diari de 
anna frank 

perquè és 
molt 
interesant. 

estona a 
totes les 
classes i 
comentar-
les. 

l nadoo. Fa 
poc que 
l'he llegit 

navalon 
laura 

menys tingués més 
temps. 

llegir al 
institut però 
cadascu per 
la seva 
compte. 

molt 
menys

menys 
temps 

 no he 
tingut 
temps ni 
ganes. 

no tinc 
temps. 

va a venir 
l'autor d'un 
llibre. 

harry potter 
perquè és 
molt llarg i 
divertit. 

obra de 
teatre o que 
vingués 
l'autor a 
parlar sobre 
el llibre. 

A contro
l 

- 

perez 
noelia 

més tingués més 
temps. 

fer - ho tot a 
classe. Fer 
llibres més 
divertits. 

menys temps  he fet el 
credit 
variable 
de lectura.

són 
avorrits. 

ninguna No som 
estúpids 
perquè és 
un llibre 
interesant i 
amb 
històries 
reals 
d'adolesce
nts. 

Fer resum i 
explicar el 
que s'aprén 
del llibre. 

D contra
st 

no. 

plazas 
aleix 

igual      no he 
tingut 
temps. 

 treball del 
llibre Cltos 
peruqè em 
va agradar. 

Clots 
perquè és 
fàcil de 
llegir, 
divertit, hi 
ha 
diferents 
històries 
però 

treball del 
llibre: resum, 
descripció 
d'un 
personatge, 
final 
alternatiu i 
buscar 20 
del llibre que 

A contro
l 

- 



alumne 
llegeixo 
(tirmest

re 1) 
llegiria més si 

treball de 
lectures 

obligatòries 

llegeixo 
(trimest

re 2) 

motius 
per llegir 

més o 
menys 

(trimestr
e 2) 

motius 
per llegir 

més 
omenys 

(trimestr
e 2) bis 

motius per 
llegir més o 

menys 

no llegeixo 
complementà
ries perquè 

activitat que 
recordo 

proposta de 
lectura 

proposta 
d'activitats 

gru
p 

promoc
ió 

autor que 
recordo 

després 
totes tenen 
relació.. 

no hagis 
llegit abans i 
una fitxe del 
llibre. 

rafols 
maria 

menys els llibres fossin 
més interesants 
i no se'm fés 
pesat llegir´ho. 

un capítol a 
casa i un a 
classe. 

més altres 
interess
os 

 m'he 
arrepenjat 
una mica i 
em feia 
molta 
mandra. 

no tinc 
gaire 
temps i em 
costa triar-
me un i 
anar-me'l 
llegin. 

   A contro
l 

- 

ramirez 
silvia 

igual m'obligessin a 
llegir. 

llegir en 
classe amb 
els 
companys i 
després al 
acabar-lo 
comentar el 
llibre. 

molt 
menys

no 
trobo 
llibres 
del meu 
gust 

 no trobo 
ningún 
llibre que 
m'agradi 

no tinc 
temps i no 
m'agrada. 

escola: 
teatre - 
institut: 
grups i 
opinió sobre 
el llibre. 

Llàgrimes 
de uitrà 
perquè és 
és una 
hist`ria que 
li pasa a 
una noia 
catalana 
que es 
casa amb 
un 
marroquí. 

llegir una 
estona en 
totes les 
classes i 
comentar-
les. 

A contro
l 

cap 

raventos 
josep 

més no tingués que 
estudiar tant. 

llegir cada 
dia una 
mica. No 
tota una 
classe. 

igual menys 
temps 

altres 
interess
os 

l'any 
passat em 
vaig llegir 
llibres 
molt llargs 
i me'n 
vaig llegir 

estic molt 
enfeinet. 

escola: va a 
veir l'autor 
d'un llibre - 
institut: 
treball sobre 
un llibre a 
elecció. 

Gongojus 
d'Oix 
perquè 
s'enten 
molt i és 
entretingut.

que vingués 
l'autor a fer 
una xerrada.

A contro
l 

Cristopher 
Paolini 



alumne 
llegeixo 
(tirmest

re 1) 
llegiria més si 

treball de 
lectures 

obligatòries 

llegeixo 
(trimest

re 2) 

motius 
per llegir 

més o 
menys 

(trimestr
e 2) 

motius 
per llegir 

més 
omenys 

(trimestr
e 2) bis 

motius per 
llegir més o 

menys 

no llegeixo 
complementà
ries perquè 

activitat que 
recordo 

proposta de 
lectura 

proposta 
d'activitats 

gru
p 

promoc
ió 

autor que 
recordo 

pocs en 
canvi 
aquest 
any he 
anat més 
per feina i 
me'n he 
llegit més.

riba 
marc 

- tingués més 
temps. 

dedicar un 
dia a la 
lectura. 

molt 
menys

menys 
temps 

profess
or no 
els 
porta 

- professor 
no els 
porta a la 
classe. 

quan cada 
persona deia 
la opinió del 
conte i ho 
discutiem 

- - B contro
l 

Francisco 
Díaz 
Guerra 
perquè 
hem estat 
llegint un 
llibre seu. 

roncero 
ana 
maria 

més els llibres fossin 
més curts. 

llegir al 
classe i no 
fer exam ni 
fitxes. 

menys altres 
interess
os 

profess
or no 
els 
porta 

vaig 
agafar 
més 
llibres. 

altres 
interessos, 
el 
professor 
no els 
porta a la 
classe i 
hem tingut 
força 
exàmens.. 

obra de 
teatre - i 
després de 
llegir fer un 
altre escrit 
per 
nosaltres. 

Ibrahim 
perquè és 
molt 
realista. 

fer una obra 
sobre algún 
capítol, a 
cada grup li 
tocaria un. 

A contro
l 

Jules 
Verne no 
m'ha agrat 
gens La 
vuelta... 
Manuel de 
Pedrolo, 
m'ha agrat 
molt el 
mecanoscr
it... 

saad 
hernan 

- - - - -  - - cap Harry 
Potter. 
Perquè 
m'ha 

llegir llibres 
històrics. 

D contra
st 

Horacio 
Quiroga, 
l'he llegit 
aquest any 



alumne 
llegeixo 
(tirmest

re 1) 
llegiria més si 

treball de 
lectures 

obligatòries 

llegeixo 
(trimest

re 2) 

motius 
per llegir 

més o 
menys 

(trimestr
e 2) 

motius 
per llegir 

més 
omenys 

(trimestr
e 2) bis 

motius per 
llegir més o 

menys 

no llegeixo 
complementà
ries perquè 

activitat que 
recordo 

proposta de 
lectura 

proposta 
d'activitats 

gru
p 

promoc
ió 

autor que 
recordo 

agradat. a casa i a 
classe i 
m'ha 
agradat 
molt. 

saiz 
mireia 

- no fes tantes 
activitats 
extraescolars i 
tingués més 
temps lliure. 

- molt 
menys

temps  - no tinc 
temps i no 
porten 
llibres a 
classe. 

he fet moltes 
activitats, 
però no m'ha 
agradat cap 
en concret. 

- - B contro
l 

Francisco 
Díaz 
Guerra. 
Perquè és 
lúltim que 
m'he llegit. 

salat 
roger 

menys tingués temps. descansar 
una mica 
prquè llegir 
una hora 
seguida es 
fa molt 
avorrit. 

igual menys 
temps 

altres 
interess
os 

no he 
tingut 
temps. 

no 
m'agraden 
els llibres 

escola: va 
vindra l'autor 
d'un llibre - 
institut: vam 
llegir un 
llibre i vam 
fer grups per 
comentar el 
llibre. 

El Hobbit 
perquè és 
molt 
entretingut, 
divertit i 
han moltes 
aventures. 

fer grups i 
comentar el 
llibre. 

A contro
l 

Jules 
Verne 

serrano 
lidia 

més tingués més 
temps. 

com el 
professor 
no porta els 
llibres a 
classe no 
vaig gaire a 
la 
biblioteca. 

menys menys 
temps 

profess
or no 
els 
porta 

m'agafo 
llibres 
més curts 
i em dona 
temps per 
elegir-ne 
més. 

- teatre - tro 
de "Supertot"

Clots i Hi 
ha un nen 
al lavabo 
de les 
nenes 
perquè són 
divertits i 
molt 
entretingut.

debat i 
parlessim 
del llibre. 

A contro
l 

l'autor de 
contes per 
telèfon, 
Manuel de 
Pedrolo, 
perquè el 
nom és 
fàcil i vam 
a parlar 
bastant 



alumne 
llegeixo 
(tirmest

re 1) 
llegiria més si 

treball de 
lectures 

obligatòries 

llegeixo 
(trimest

re 2) 

motius 
per llegir 

més o 
menys 

(trimestr
e 2) 

motius 
per llegir 

més 
omenys 

(trimestr
e 2) bis 

motius per 
llegir més o 

menys 

no llegeixo 
complementà
ries perquè 

activitat que 
recordo 

proposta de 
lectura 

proposta 
d'activitats 

gru
p 

promoc
ió 

autor que 
recordo 

d'ell. 
serras 
guillem 

 no tinguessim 
tants deures i 
tingués més 
temps. 

- menys temps   no pujava 
nota i no 
tenia 
temps. 

- - - B contro
l 

- 

sola 
sara 

- la professora 
portés llibres a 
classe. 

llegint una 
hora 
sencera en 
veu baixa, 
és millor per 
a la classe, 
i guanyem 
més 
concentraci
ó. 

 menys 
temps 

 - no tinc 
temps 

vam fer d'un 
llibre que 
nosaltres 
triavem, una 
obra de 
teatre. Erem 
grups reduïts 
i ho vam fer 
bastant bé. 

La vuelta al 
mundo en 
80 días 
perquè ha 
sigut el 
llibre que 
més m'ha 
agradat en 
aquest 
any. 

fer treballs 
del tipus de 
castellà, [...] 
fer obres de 
teatre [...] 

B contro
l 

Gloria 
Llobet, 
perquè 
m'he 
bastants 
llibres 
d'aquesta 
autora. 

subira 
violeta 

- a classe la 
professora 
portés llibres. 

- menys profe 
no els 
porta 

 - profe no 
els porta 

hem fet 
moltes 
activitats, 
però no en 
destaco 
ninguna. 

- que els 
professors 
pòrtin els 
llibres a la 
classe. 

B contro
l 

Francisco 
Díaz 
Guerra, 
perquè és 
l'últim que 
he llegit. 

tena 
patricia 

- la professora 
portés llibres. 

que 
pugessin 
nota i que 
fossin més 
divertides, i 
llegirles a 
classe. 

menys profe 
no els 
porta 

 - no tinc 
temps de 
anar a 
buscarles 
[...], dona 
mandra 

descriure un 
capítol, 
elegir un 
personatge, 
era un treball 
individual [...] 
per veure si 
estavem 
atents. Era 

El 
mecanoscri
t del segon 
origen 
perquè em 
va agradar 
molt, era 
un conte 
molt maco, 

Fer activitats 
en grup, 
elegir un 
capítol i 
descriure'l i 
fer activitats 
en 4 
persones o 
així. 

B contro
l 

Jules 
Verne, 
perquè es 
va ser 100 
anys 



alumne 
llegeixo 
(tirmest

re 1) 
llegiria més si 

treball de 
lectures 

obligatòries 

llegeixo 
(trimest

re 2) 

motius 
per llegir 

més o 
menys 

(trimestr
e 2) 

motius 
per llegir 

més 
omenys 

(trimestr
e 2) bis 

motius per 
llegir més o 

menys 

no llegeixo 
complementà
ries perquè 

activitat que 
recordo 

proposta de 
lectura 

proposta 
d'activitats 

gru
p 

promoc
ió 

autor que 
recordo 

del llibre La 
vuelta al 
mundo en 80 
días. 

interesant i 
la història 
en sí era 
molt maca.

tenor 
cristina 

més tingués més 
temps i no 
tingués 
ordinador. 

que no 
llegim, que 
fos un llibre 
bastant fi o 
moltes 
pàgines. 

igual altres  he anat a 
buscar un 
llibre a la 
biblioteca, 
perquè 
màgrada 
llegir més 
que l'any 
passat. 

són molts 
avorrits. 

- Sinué el 
egipcio. 
Perquè es 
molt 
interesant. 

fer teatre 
amb les 
lectures. 

D contra
st 

j.K. 
Rowling, 
els seus 
llibres 
m'agraden 
molt, són 
mot 
interesants
. 

tenorio 
francisc
o 

- tingués més 
temps 

al menys 
una de les 
classes de 
català i 
castellà 
dedicar-la a 
llegir. 

menys menys 
temps 

 - no tinc 
temps 

obra de 
teatre. 

Coraline 
perquè és 
un llibre 
amb intriga 
i que 
explica 
successos 
estramboti
cs. 

treball 
semblant al 
que hem fet 
aquest any a 
castellà. 

B contro
l 

Gianni 
Rodari, 
perquè 
hem fet un 
treball 

torrens 
aina 

més tingués més 
temps i llibres. 

llegint-ho a 
classe, no 
fer exàmen 
de la lectura 
fent obra de 
teatre 
(representa
n-lo) 

més altres 
interess
os 

 trobo 
llibres que 
m'agraden 
i tinc més 
temps. 

no tinc 
temps i no 
són 
originals i 
sol pujen 
0,3 
dècimes. 

ninguna Como ser 
aina en un 
mes de 
Aina 
Torrens P. 
Perquè em 
va agradar 
molt. 

anar al 
teatre o al 
cine. Fer 
concurses a 
classe, 
proves... 

D contra
st 

Elvira 
Lindo per 
Manolito 
Gafotas. 
J.K. 
Rowling 
perquè 
llegeixo 



alumne 
llegeixo 
(tirmest

re 1) 
llegiria més si 

treball de 
lectures 

obligatòries 

llegeixo 
(trimest

re 2) 

motius 
per llegir 

més o 
menys 

(trimestr
e 2) 

motius 
per llegir 

més 
omenys 

(trimestr
e 2) bis 

motius per 
llegir més o 

menys 

no llegeixo 
complementà
ries perquè 

activitat que 
recordo 

proposta de 
lectura 

proposta 
d'activitats 

gru
p 

promoc
ió 

autor que 
recordo 

molt Harry 
Potter... i 
més. 

uceda 
laura 

igual tingués més 
temps o 
insiteixeria el 
msn. 

no fer 
examens de 
les lectures, 
i que 
treballem 
més a 
classe. 

menys profe 
no els 
porta 

 sóc la 
mateixa 
del any 
passat. 

pugin molt 
poc la 
nota. 

teatre, 
perquè m'ho 
passava bé. 

Flor de 
miel. 
Perquè em 
va agradar 
molt i és 
molt 
interesant. 

treballar-lo 
més i llegir-
lo més a 
classe. 

D contra
st 

J.K. 
Rowling 
perquè és 
la autora 
de Harry 
Potter. 

valero 
sara 

- - que un dia 
llegeixim a 
l'institut. 

menys el 
profess
or no 
els 
porta 

 - - - no sé cap 
títol però 
algú de 
por. 

fer teatre de 
algún llibre. 

B contro
l 

Paulo 
Coello 
perquè 
m'agraden 
molt els 
seus 
llibres. 

velez 
daniela 

menys m'obligessin llegir al 
institut. 

menys altres 
interess
os 

profess
or no 
els 
porta 

he tingut 
menys 
temps i no 
trobo 
llibres del 
meu gust.

no trobo el 
moment de 
buscar 
llibres per 
llegir. 

   A contro
l 

 

 



CONTINGUT ENQUESTES. CURS 3. 2006/07 
 

alumne llegeixo motius per llegir 
més o menys 

títol que m'ha 
agradat 

ÉS LP 
O LE 

el millor de 
l'instiut per què valoració activitat 

complementària utilitats LEC què podrien fer els 
professors grup promoció 

anson 
roser 

més me implicat 
més i tinc més 
temps. 

El clan de la lloba 
- L'he triat jo. 

LP Maribel y la 
extraña 
familia 

està bé la 
història 

8 sí res, m'encanta llegir. A control 

ayats 
mireia 

igual - El palau de 
mitjanit- L'he triat 
jo. 

LP El palau de 
mitjanit 

té molta intriga 8 - - A control 

bah samba menys no tinc temps La muerte de Kurt 
Cobain 

 La muerte 
de Kurt 
Cobain 

està adequada 
per a la nostra 
edat. 

 no perquè no 
he llegit gaire. 

dedicar una hora de 
lectura a la setmana.

A control 

casasola 
clara 

menys no tinc temps La muerte de Kurt 
Cobain - Maribel y 
la extraña familia 

 La muerte 
de Kurt 
Cobain 

és molt divertit i 
entretingut 

10 sí, sempre 
s'apren algo de 
la lectura. 

no se, que ens 
llegisin un a la classe 
(els profes) 

A control 

deya joan menys no tinc temps El somni de 
Tanger 

LP Maribel y la 
extraña 
familia 

es fa riure 8 sí, perquè 
llegim el que 
m'agrada. 

no sé. A control 

ferrando 
hector 

menys no tinc temps El ejército negro LP Flanagan no hi havia cap 
llibre que 
valgués la pena 
(oblig) 

1 no buscar llibres més 
divertits. 

A control 

ferrando 
mar 

igual tampoc no he 
augmentat ja 
que no tenia 
més temps 

Sobrevius? LP Sobrevius? la història està 
molt bé i a 
tothom li 
agradaria 

10 més que res la 
història 

ja m'agrada llegir i 
això de qu algú faci 
alguna cosa només 
per fer que t'agradi 
no és possible. 

A control 

gallego 
adria 

menys - Si menges una 
llimona sense fer 
ganyotes 

LE ningún no m'agrada 
que me imposin 

7 sí Puntuar més. Donar 
possibilitats. 

A control 

gamero 
lidia 

més perquè abans 
no llegia cap 
LEC i ara n'hi 

Alla on sigui el 
meu cor 

LP Maribel y la 
extraña 
familia 

l'hem treballat 
més a classe i 
hi ha com 

5 per pujar nota - A control 



alumne llegeixo motius per llegir 
més o menys 

títol que m'ha 
agradat 

ÉS LP 
O LE 

el millor de 
l'instiut per què valoració activitat 

complementària utilitats LEC què podrien fer els 
professors grup promoció 

ha una. secrets 
gonzález 
alex 

igual perquè només 
m'he llegit un 
llibre en 
cadascun dels 
dos anys 

El crit del compte 
Arnau 

LP El crit del 
compte 
Arnau 

bon llibre, els 
arguments són 
fantasiosos 

8 sí res perquè jo no 
agafo llibres perquè 
no tinc temps. 

A control 

gualda 
samuel 

més - Un hoa de 
paraula 

LP Maribel y la 
extraña 
familia 

mai havia llegit 
teatre i em va 
fer gràcia 

10 sí a mi ja m'agrada de 
per si. 

A control 

matilla ana menys no hi ha temps Lazarillo de 
Tormes - perquè 
la professora de 
castellà parlava 
molt d'ell. 

LP Maribel y la 
extraña 
familia 

és fàcil de llegir 
i molt divertit 

9 sí... He pogut 
veure que hi ha 
molt tipus de 
llibres. 

parlar a classe d'ells. A control 

mcmullan 
maia 

més perquè no vaig 
llegir res. 

Sense sortida LE Sense 
sortida 

bés molt 
realista i entenc 
la situació 

10 NO! deixar classes per 
llegir. 

A control 

masso 
bernat 

igual perquè he llegit 
els mateixos 
llibres. 

Eldest de 
Cristopher Paolini

LP L'higiene de 
l'anani 

- 10 perquè és 
una bona 
manera de que 
la gent lleg 

sí perquè és 
molt millor llegir 
un llibre de 
genere que 
t'agrade. 

oferir-nos llibres més 
interessants a la 
biblioteca de 
l'institut. 

A control 

navalon 
laura 

menys perquè he 
perdut bastant 
interes per la 
lectura 

Maribel y la 
extraña familia 

LE Maribel y la 
extraña 
familia 

la història i el 
contingut són 
molt divertits 

8 no recomanar llibres A control 

pineda eli igual perquè entre 
tots els deures i 
examens, etc 
sols em dona 
temps per llegir 
uns quants... 

Harry Potter LP Maribel y la 
extraña 
familia 

és de tipus 
teatre 

9 per pujar notes i 
per millorar 
l'estructura. 

els llibres obligatoris 
agafar del tipus que 
més li agraden als 
estudiants. 

A control 



alumne llegeixo motius per llegir 
més o menys 

títol que m'ha 
agradat 

ÉS LP 
O LE 

el millor de 
l'instiut per què valoració activitat 

complementària utilitats LEC què podrien fer els 
professors grup promoció 

plazas 
aleix 

menys tenia altres 
coses a fer 

La espada y la 
rosa 

LE La espada 
y la rosa 

és interesant 7 si, poder pujar 
punts a la nota 

posar més punts. A control 

rafols 
maria 

més perquè m'he 
tornat a 
enganxar 

Desconnectada LP La muerte 
de Kurt 
Cobain 

toca temes molt 
importants de 
forma molt 
correcte 

9 sí, aprendre a 
saber què 
m'agrada. 

posar data 
d'entregar fitxes. 

A control 

raventos 
josep 

més perquè he 
descobert nous 
temes de 
lectura. 

Memòries d'Idhun 
I 

LP La muerte 
de Kurt 
Cobain 

era diferent 9 per a llegir a 
gust 

parlar sobre els 
llibres. 

A control 

roncero 
ana maria 

més perquè he 
trobat més 
llibres 
interesants. 

La muerte de Kurt 
Cobain 

LE El 
mecanoscrit 
del segon 
origen 

és molt bó. 10 sí, a llegir amb 
més ganes. 

escollir bons llibres A control 

salat roger menys no tinc temps. 
Prefereixo 
estudiar. 

El retrat de Dorian 
Gray 

LP Maribel y la 
extraña 
familia 

és molt divertit 
la manera que 
el llegim a 
classe. 

2 no hi ha 
moltes opcions

sí, perquè així 
he agafat un 
llibre que 
m'agrada. 

no possar tants 
examens, així 
estudiaria menys i 
llegiria més. 

A control 

serrano 
lidia 

menys perquè si vaig 
d'anar a buscar 
els llibres a la 
biblioteca em fa 
més mandra. 

- LP Hi ha un 
nen al 
lavabo de 
les nenes 

són molt 
divertits 

10 siés 
opcional i puja 
nota està molt 
bé. 

sí. Així puc 
llegir i pujar 
nota a la 
vegada. 

portar llibres 
interessants a la 
classe. 

A control 

aguilar 
alfred 

menys perquè vaig 
més cansat, i 
no tinc tantes 
ganes. 

La espada y la 
rosa 

LE La espada 
y la rosa 

inspirat a la 
època i hi ha 
històries dins 
del conte. 

10 bó que la 
gent que li 
costa més 
tingui dret 

no m'he llegit 
perquè no he 
tingut temps. 

agafar els llibres 
amb més èxit entre 
els adolescents i 
oferir-los. 

B control 

benssouna 
miriam 

més perquè la 
mestra del any 
passat ens 
recordava anar 
a la biblioteca. 

El diari vermell de 
Carlota 

LE El diari 
vermell de 
Carlota 

és molt eficaç i 
t'ensenya coses 
que no sabies 

10 si, apart de que 
puja nota també 
aprés. 

escollir llibres més 
d'històries de la 
nostre edat. 

B control 



alumne llegeixo motius per llegir 
més o menys 

títol que m'ha 
agradat 

ÉS LP 
O LE 

el millor de 
l'instiut per què valoració activitat 

complementària utilitats LEC què podrien fer els 
professors grup promoció 

castanyo 
adrian 

- - - - - - - - - B control 

cortes 
jesus 

més perquè aquest 
any he anat 
més a la 
biblioteca de 
institut per fer 
les fitxes. 

Interrail LE - - 10 si, per llegir 
més. 

posar-se en la nostre 
pell, fer una 
enquesta o algo 
persaber ue tipus de 
llibres llegim, 
combinar amb 
alguna activitat. 

B control 

fuste 
gemma 

menys tinc tmoltes 
més coses que 
fer. 

Maribel y la 
extraña familia 

LE El fantasma 
de la torre 

misteri i intriga 8 no molt. Només 
un llibre de 
LEO, La espada 
y la rosa perquè 
sembla com era 
abans en les 
èpoques 
religioses. 

fer més coses de 
lectura i comentar 
les lectures per 
raonar les opinions 
dels companys i fer 
algun exemple de 
teatre sobre el 
capítol del llibre que 
ens agradi més. 

B control 

garriga 
sergi 

igual - - LE Maribel y la 
extraña 
familia 

- 10 No els he triat posar LEOs més 
divertides. 

B control 

riba marc menys menys ganes 
de llegir amb 
tantes coses 
que faig i les 
classes de 
l'institut amb 
els examens, 
treballs. 

La espada y la 
rosa 

LE La espada 
y la rosa 

per les històries 
que s'inventen 

6 No busquesin llibres 
més per nosaltres i 
vocabulari més fàcil.

B control 

saiz mireia més els llibres 
d'aquest any 
són més 
interesants. 

Tot et serà pres. LP Tot t serà 
pres. 

és una lectura 
fàcil de llegir 

8 lleigeixes més 
perquè et pugin 
la nota 

- B control 



alumne llegeixo motius per llegir 
més o menys 

títol que m'ha 
agradat 

ÉS LP 
O LE 

el millor de 
l'instiut per què valoració activitat 

complementària utilitats LEC què podrien fer els 
professors grup promoció 

serras 
guillem 

igual sempre llegeixo 
les lectures 
obligatòries i 
premsa 
esportiva i 
lectures 
escolares i 
algun de 
voluntaria 

L'illa del tresor LP La muerte 
de Kurt 
Cobain 

és divertit, 
entretingut, 
emocionant, 
real i ràpid 

7 haurien de 
pujar 
notasegon el 
gruix i dificultat

sí, que trio el 
que em sembla 
millor tot hi que 
a vegades no 
tingui la sort de 
ensentar-lo 

comprar el tipus de 
llibre adequat per els 
alumnes. Que ens 
done sin unes 20 
posibilitats i per 
votació general es 
decideixi el llibre 
edient. 

B control 

sola sara menys en classe els 
llibres eren 
més curts. I a 
casa nomès he 
llegit un. 

Plantar cara LP Plantar cara és d'una noia 
embarassada 
de la meva 
edat; realism 

Està bé, 
encara que fer 
fitxes és molt 
avorrit. 

M'ajuda a 
reflexionar 

no fer elegir llibres 
que no ens agradin. I 
que no posin llibrs 
que no siguin 
d'aquesta època, 
sino es fan molt 
avorrits per el 
contingut i el 
vocabulari. 

B control 

subira 
violeta 

igual - SOS adolescents LP Maribel y la 
extraña 
família 

és divertit i fa 
riure. 

8 Sí ficar més llibres de 
misteri. 

B control 

tena 
patricia 

igual alguns 
trimestres més 
i altres menys 

El diari blau de la 
Carlota 

LE Maribel y la 
extraña 
familia 

és divertit. 10 sí, per pujar triar llibres de lectura 
olbigatòria divertits, 
que no siguin 
avorrits de llegir o 
també els narratius, 
perquè és divertit i 
entretingut llegir tots 
junts. 

B control 

tenorio 
francisco 

- - - - - - - - - B control 

vidal 
raimon 

més m'agrada estar 
al dia dels 

Moda LP La muerte 
de Kurt 

ha estat el més 
entretingut 

10 sí, saber un tan 
percent de 

ue renovesin els 
llibres. 

B control 



alumne llegeixo motius per llegir 
més o menys 

títol que m'ha 
agradat 

ÉS LP 
O LE 

el millor de 
l'instiut per què valoració activitat 

complementària utilitats LEC què podrien fer els 
professors grup promoció 

estils... Cobain posibilitats de 
que m'agradi o 
no. 

aguilar 
alfred 

menys estic més 
cansat, i no tinc 
tantes ganes. 

La espada y la 
rosa 

LE La espada 
y la rosa 

està molt bé 
inspirat a la 
època i hi ha 
històries 

10 sí, saber un tan 
percent de 
posibilitats de 
que m'agradi o 
no. 

ue renovesin els 
llibres. 

B control 

baena 
javier 

igual perquè llegeixo 
la mateixa 
quantitat. 

Manolito Gafotas LP Maribel y la 
extraña 
familia 

ensenya 
participar en 
una lectura 

6 sí donar més llibres per 
llegir. 

D contrast 

bernado 
adria 

igual perquè no tinc 
temps 

Maribel y la 
extraña familia 

LE Maribel y la 
extraña 
familia 

és molt graciós 5 no regalar-li el mateix 
llibre. 

D contrast 

bonet pau més he tingut més 
llibres 

Maribel y la 
extraña familia i el 
d'anglés 

LE Maribel y la 
extraña 
familia i el 
d'anglés 

- 10 no perquè no 
he llegit 

regalar alguna cosa 
als alumnes. 

D contrast 

cano ivan igual perquè no 
tm'agrada molt 
llegir 

Maribel y la 
extraña familia 

LE Maribel y la 
extraña 
familia 

és estil de 
teatre 

- - Fer les lectures més 
divertides, i llegir 
més llibres d'estil de 
teatre i que no siguin 
tan avorrits. 

D contrast 

carrascosa 
cristina 

igual sí Aquí descansa 
Nevares 

LE Aquí 
descansa 
Nevares 

és el més 
innovador 

6 no obligar-nos més a 
llegir. 

D contrast 

crespo 
adriana 

igual perquè no tinc 
gaire temps per 
llegir 

Maribel y la 
extraña familia 

LE Maribel y la 
extraña 
familia 

he participat a 
la lectura i m'ha 
agradat 

6 no m'agrada molt llegir, 
no necessito que 
fagin res. 

D contrast 

ferrer julia igual em deixo 
temps per llegir 

revistes LP Maribel y la 
extraña 
familia 

és divertit i el 
llegim en grup 
cadascú fent la 

- - classes més 
entretingudes, no 
llegir a casa el llibre 

D contrast 



alumne llegeixo motius per llegir 
més o menys 

títol que m'ha 
agradat 

ÉS LP 
O LE 

el millor de 
l'instiut per què valoració activitat 

complementària utilitats LEC què podrien fer els 
professors grup promoció 

veu d'un 
personatge 

escolar, llegir-lo en 
grup. 

flores 
lorena 

igual perquè he llegit 
el mateix 
numero de 
llibres. 

Aquí desansa 
Nevares i Maribel

LE Maribel y la 
extraña 
familia Aquí 
descansa 
Nev. 

eren el més 
interesants 

10 sí. Aprendre 
més sobre 
diversos temas 

que els llibres 
anéssin de temes 
que m'interessin. 

D contrast 

gallego 
albert 

igual - Maribel LE Maribel y la 
extraña 
familia 

és molt divertit no he agafat - no ho sé. D contrast 

gandia 
edgar 

igual - El último suspiro 
de Sherlock 
Holmes 

LP Aquí 
descansa 
Nevares 

és el més 
interesant 

7 no cuasi crec que ja m'agrada 
lo suficient llegir. 

D contrast 

garrido pili igual  Maribel y la 
extraña familia 

LE Maribel y la 
extraña 
familia 

és divertit 1 no fer-ho més original. D contrast 

godoy 
claudia 

igual perquè no 
m'agrada llegir. 

Maribel y la 
extraña familia 

LE Maribel y la 
extraña 
familia 

era divertit 9 no res. D contrast 

igor carlos - -. - - - - - - - D contrast 
llambrich 
didac 

menys nomès llegeixo 
Harry Potter i 
com no em 
suten més, 
doncs no 
llegeixo. Ara 
llegeio a 
l'ordinador. 

Maribel y la 
extraña familia 

LE Maribel y la 
extraña 
familia 

és divertit 0 no triar llibres més 
divertits que siguin 
coneguts. 

D contrast 

llenas pere igual - - LE L'ombra de 
l'estuka 

estava bé. no he agafat 
cap 

- llibres més 
interesants. 

D contrast 

llenas 
ricard 

menys no tinc tant 
temps 

El preu de ser 
catalans 

LP Aquí 
descansa 

perquè els 
altres no valen 

8 no m'he agafat Proposar bons 
llibres. 

D contrast 



alumne llegeixo motius per llegir 
més o menys 

títol que m'ha 
agradat 

ÉS LP 
O LE 

el millor de 
l'instiut per què valoració activitat 

complementària utilitats LEC què podrien fer els 
professors grup promoció 

Nevares res 
marti 
cristina 

menys no tinc tant de 
temps 

Maribel y la 
extraña familia 

LE Maribel y la 
extraña 
familia 

és la més 
actual 

no n'he fet cap no llibres més actuals. D contrast 

martinez 
abel 

igual no m'atreu molt 
la lectura, i la 
manca de 
temps. 

- LE Maribel y la 
extraña 
familia 

és un diàleg 6 No res D  

morillo 
guillerm 

igual perquè llegeixo 
igual 

Aquí descansa 
Nevares 

LE Aquí 
descansa 
Nevares 

es l'únic que he 
llegit 

no he fet cap No he triat cap llibres interesants. D contrast 

perez 
noelia 

igual perquè llegeixo 
els de classe 
obligatoris i un 
més, com el 
curs pasat. 

Sense sortida. De 
la biblioteca de 
l'institut, per pujar 
nota de català. 

LE Maribel y la 
extraña 
familia 

és de trama: 
comedia. 

8 sí, per pujar 
nota de català 

Escollir llibres més 
interesants. 

D contrast 

saad 
hernan 

igual perquè sí. pel meu compte LE Nevares, 
Maribel y la 
extraña 
familia 

sí. 0 - no demanar tantes 
deures i fer-lo divertit 
i llibres més 
interesants. 

D contrast 

tenor 
cristina 

igual no tinc temps. - LE Maribel y la 
extraña 
familia 

és una obra de 
teatre i és molt 
divertit i 
interesant 

7 no res, perquè a mí no 
m'agrada llegir, sol 
les revistes, bueno 
les coses 
interessants. 

D contrast 

 
 



ENTREVISTES A ALUMNES. JUNY DE SEGON D’ESO (2006).  
 
 
Vàrem triar un lector fort, un d’estàndard i un de feble dels grups de control 
(entre l’A i el B) i també del grup de contrast (el C).  
 
Les preguntes base:  
 

1. Et consideres molt bon lector, bon lector, poc lector, lector mitjanet? 
Per què?  

2. Explica la teva relació amb els llibres i destaca’n els moments 
especials, els llibres especials o autors especials per a tu.  

3. Quin paper hi té l’escola en tota aquesta relació? 
4. Què creus que hauria de fer l’escola (els professors) perquè llegissis 

més? 
5. Cita tres títols que recordis: de quan eres molt petit, de quan anaves a 

Primària i un de secundària. Digues per què els destaques.  
 

GRUPS DE CONTROL 
 
Marc: lector feble.  
 
 
Poc lector que va fer un esforç a primer i finalment es va aconseguir que llegís 
i sobretot que es mostrés il·lusionat per la lectura; era una manera de sentir-
se integrat en el grup [observacions de la professora-investigadora].  
 

1. Autoimatge. Em considero poc lector. No tinc gaire temps i no sé .... 
no m’agrada llegir. Depèn del llibre ... no sé; el llibre ha de tenir 
intriga, que hagi de pensar a l’hora de llegir.  

2. relació amb els llibres. De petit, tota la classe llegia més o menys. Com 
que tothom llegia jo també. Els pares  m’obligaven a llegir perquè 
llegia molt malament; un llibre llarg em costava, no volia llegir mai 
però m’obligaven. A finals de sisè, que ja ens n’anàvem de l’escola, 
vaig començar a llegir menys. A cinquè llegia llibres de l’edat; a segon 
d’ESO llegeixo menys, perquè no tinc temps.  

ENTREVISTADORA: si et donés un llibre que t’agradés llegiries?  
Sí, llegiria però trigaria molt a acabar-lo.  
A l’estiu sí que llegeixo; aquest estiu passat vaig llegir un llibre, 
L’assassinat del professor de matemàtiques [Sierra i Fabra], que el van 
recomanar a primer d’ESO alguns que l’havien llegit.  
3. El paper de l’escola en la lectura . L’escola hi ha fet, sí, que llegeixi, 

que ho intenti. Sense l’escola no llegiria gens. Els pares ara prefereixen 
que estudiï i tregui bones notes, ja no m’obliguen a llegir. [la lògica 
era: sense l’escola no llegiria perquè els pares ara ja no m’obliguen 
com quan era petit].  

4. consells per a l’escola: A l’institut ens haurien de deixar més temps per 
llegir. Amb els exàmens no hi ha temps. Es perd el temps a l’institut en 
realitat.  

ENTREVISTADORA: I a banda del temps... 



MARC: que s’oferissin més llibres i això. Parlar sobre la vida de l’autor: per 
exemple, sobre El llibre de la Selva, em va interessar que el pare de 
l’autor es mor, que té un padastre, la seva dona es mor... Tantes tragèdies 
i escriu aquests llibres i és important.  
5. records de lectura: ai sí, me’n recordo d’un llibre de petit, dels 

dibuixos.... la cara molt rodona dels personatges... els dibuixava molt 
rodons els personatges dels nens petits. De l’institut, me’n recordo del 
llibre de crèdit variable de Castellà perquè el professor ens fa riure 
amb l’autor, es burla d’ell de broma [El alfabeto de las 321 puertas, 
Marcos]. Parlàvem de vocabulari perquè hi havia paraules massa 
difícils... així es feia més fàcil.  

 
 
Adrià: lector estàndard.  
 

1. Autoimatge: em considero un lector mitjanet. Ara m’agrada més llegir. 
Des que vaig llegir Nirvana (sobre el budisme; aquí es desconeix) 
m’agrada més. Va de reencarnacions, és divertit i no és pesat. Des del 
curs passat, la biblioteca està molt bé per estudiar i allí vaig agafant 
llibres. Per exemple, La ciència del futbol, que està molt bé.  

2. relació amb els llibres. Al Cossetània [escola de Primària de Vilanova i 
la Geltrú] els dijous a la tarda fèiem una hora de biblioteca: havíem 
d’agafar un llibre curt però no m’agradava i no llegia. Fins a 5è o 6è no 
llegia massa, no m’agradava.  
Harry Potter 4 i 5 em van encantar. Ara començo a agafar més afició.  
També m’agraden molt els còmics.  
A tercer curs de primària recordo uns llibres de Disney que em van 
agradar (tenien dibuixos i textos), tenien moltes pàgines amb un petit 
text, lletra petita-mitjana i no te n’adonaves i anaves passant pàgina.  
També recordo uns llibres de Vilafranca, sobre la Festa Major i això, 
una mica tontos.  
Recordo que em vaig comprar alguns llibres però no recordo quan vaig 
deixar de llegir.  

3. El paper de l’escola en la lectura: He sigut  més jo; el lligam amb 
l’escola ha estat més de gran; vull ser futbolista i això hi ha tingut a 
veure perquè a l’escola no pensava en el meu futur. Ara vull treure més 
bones notes i m’he d’esforçar; això té a veure amb els llibres, estudiar 
i llegir...  
A l’escola feien molt perquè llegís però jo passava de tot. Ara tinc més 
coneixement per triar el llibre que m’agrada i de petit no ho podia fer. 
N’hi ha que ho veuen molt tard, ara encara hi sóc a temps.  

4. records de lectura. Fa poc vaig agafar La ciència del futbol, és d’un 
tema que mai es parla, pots ser-hi molt aficionat però aquí hi ha moltes 
preguntes relacionades com qui va inventar la pilota, per què rebota...; 
el vaig deixar per llegir el Nirvana i ara el torno a agafar.  
Vull llegir El camí a Ítaca, d’Oleguer. Vull acabar Harry Potter, no em 
recordo mai dels títols.  
 

5. Sobre la lectura complementària. Si algú troba algun llibre divertit pot 
agafar afició ... o una trilogia i començar a llegir més, però podrien 



deixar més temps per llegir, no m’agrada tenir una data (llegeixo amb 
mala gana) sinó llegir al meu aire [sembla que es refereixi a la lectura 
trimestral obligatòria perquè en la modalitat de lectura 
complementària no es fixa data de final de lectura, és totalment lliure; 
per tant, quan se li pregunta per lectura escolar complementària ho 
associa a la lectura trimestral obligatòria, sembla que la 
complementària no la consideri escolar] 

 
 

Ana: lectora forta. 
 

 
1. Autoimatge. Molt lectora. Llegeixo cada nit; no puc dormir si no 

llegeixo.  
2. relació amb els llibres. de petita em van inculcar llegir; quan no 

m’agradava menjar, mentrestant, m’explicaven un conte.  
De gran, a la meva àvia, que és sòcia d’un club de lectors, li recomanen 
llibres per a la meva edat i vull llegir-los perquè sé que són bons.  

3. El paper de l’escola en la lectura. Depèn, per als que no llegeixen els 
va bé i els que llegeixen potser és un problema perquè ja en té. Però fa 
molt bo, si no fos... molta gent no llegiria res. [el projecte de lectura] 
m’ajuda a descobrir nous tipus de lectura, a saber pensar sobre el que 
llegeixo [fitxes] i potser també m’entorpeix perquè a vegades no 
m’agrada (infantil) i l’he de llegir perquè és obligatori.  

4. consells per a l’escola: s’haurien de deixar triar les lectures 
obligatòries. L’obligatòria no pot agradar.  

5. records de lectura: de petita, recordo que em van regalar Los buenos 
modales, per aprendre a no contestar malament. També recordo molt 
la sèrie de Los cinco (a quart de primària), m’agradaven perquè són 
interessants, divertits i no t’avorreixes. [de més gran] També les 
Memorias de Idhun, la trilogia, perquè és tipus Senyor dels anells però 
ha sigut diferent diferent dels altres, quan l’acabes necessites llengir-
ne un altre; és un llibre diferents perquè és de ciència-ficció només 
fins a un punt, no és tot màgia i no t’avorreixes. Jo crec que a la gent li 
agradaria però és una mica gruixut i això ja pot ser un problema.  
Harry Potter no el puc suportar, t’avorreixes, no puc i les pel·lis 
tampoc, massa fantasia, absurd fins i tot.  

 
 
GRUP DE CONTRAST 
 
Albert: lector feble.  
 

1. Autoimatge. Sóc molt poc lector. No m’interessa gaire, la lectura; és 
que no m’enganxa. De petit m’interessava menys però ara potser una 
mica més perquè necessito més vocabulari, millorar la lletra i 
m’esforço més.  

2. relació amb els llibres. No ho sé. Fa dos anys el meu germà em va 
regalar un llibre, Harry Potter, i em va agradar, ara em compraré el 
segon.   



3. El paper de l’escola en la lectura. Suposo que l’escola hi té algun 
paper, sí. Suposo que per la nota m’han anat motivant. Més a l’institut, 
perquè a l’escola llegíem a classe però a casa no.   

4. consells per a l’escola: caldria més temps per llegir i que no posessin 
tants deures. En lloc de tants deures sobre llibre de text més feina 
sobre la lectura.   

5. records de lectura: de petitó, el meu pare em llegia Spiderman (només 
fins als 5 anys), va ser poques vegades però me’n recordo. M’agradava 
quan no em podia adormir. Ara l’únic llibre que recordo de més gran és 
Harry Potter i els còmics de la sèrie Dragon Ball.   

 
 
Júlia: lectora estàndard.  
 

1. Autoimatge. Em considero una lectora mitjana. Llegeixo llibres però 
tampoc molt perquè a vegades no tinc temps per llegir. De petita llegia 
més perquè tenia més temps.  

2. relació amb els llibres. Sempre m’havia agradat llegir, des de petitona. 
Però a primer d’ESO vaig deixar de llegir tant: tenia deures i això i més 
coses a fer i quan tenia una estona em posava davant l’ordinador en 
lloc de llegir.   

3. El paper de l’escola en la lectura. Hauria llegit igual perquè els llibres 
són una mica avorrits, els de l’escola i l’institut menys el de l’Alba [es 
refereix al Mecanoscrit del segon origen], per la història, perquè és 
diferent, els altres sempre són contes.    

4. consells per a l’escola: doncs que no posessin tants deures: si ens diuen 
que hem de llegir no podem fer tants deures, llavors. I que hi hagués 
llibres que ens agradessin més.  

5. records de lectura: sobretot recordo els de Llums del nord, i  La daga.  
 
Edgar: lector fort.  
 

1. Autoimatge. Sóc bastant lector, m’agrada llegir.  
2. relació amb els llibres. No ho sé, una vegada em va agradar molt per 

Sant Jordi la meva germana em va regalar un llibre que encara el 
guardo, La casa de la selva. Si un llibre no m’agrada no me’l puc llegir. 
Un llibre vaig tardar tres anys a arribar a la meitat.    

3. El paper de l’escola en la lectura. Crec que llegiria igual, sense 
l’escola, perquè els meus pares em llegien a la nit i em va quedar la 
intriga i m’agradava molt imaginar-me els llibres.     

4. consells per a l’escola: no ho sé. Cadascú té els seus gustos, perquè pot 
ser que a algú no li agradi gens un llibre que a  mi m’agradi. Està bé 
que es faci com a Català, que cadascú pot escollir el llibre que li 
agrada però que sigui obligatori llegir-lo. Fer un concurs sobre llibres, 
etc.   

5. records de lectura: recordo tots els de Harry Potter, El superexecutiu 
(l’he llegit com a lectura complementària a Català), La torre oscura 
(llibre personal), que és d’aventures, etc. Ara llegeixo més còmics 
perquè hi ha un veí que cada setmana me’ls deixa i me’ls vaig llegint.   

 



 
Adriana: lectora de culte.  
 
 

1. Autoimatge. Sóc molt lectora, m’agrada llegir; la meva mare sempre 
llegeix S. King, me n’he llegit un i m’ha agradat. M’agraden les 
històries medievals, de por, me’n llegeixo un al mes.  

2. relació amb els llibres. El meu pare em va regalar un llibre (molt 
petitó), se li encenien els ulls vermells, hi havia un nino... vaig perdre’l 
aquest llibre però me’n recordo.     

3. El paper de l’escola en la lectura. Llegiria igual. Els obligatoris els 
llegeixo però això ho he fet sempre.      

4. consells per a l’escola: no ho sé.  
5. records de lectura: Harry Potter: me’ls he llegit moltes vegades, potser 

quatre vegades, són fàcils. 
 
 



LLISTA DE TÍTOLS LLEGITS CATEGORITZATS 
 
 

Títols llegits per ordre alfabètic 
títol Nombre de 

lectors 
gèneres 

1 gèneres 2 gèneres 3 cronologia LIJ/ADULTS CRÍTICA 
RS 

100 brujerias 2 narració realisme 
VQ 

autoajuda actual LJ no inclòs 

20.000 leguas de viaje submarino 2 narració aventures CF clàssic LJ asterisc 
20th century boys 1 còmic misteri manga contemporani LJ no inclòs 
20th century boy's 1 còmic CF manga contemporani LJ no inclòs 
24 horas para un rescate 1 narració aventures misteri contemporani LJ citat 
666 calaixos 6 narració fantasia humor actual LJ creueta 
abrazame con toda tu alma 1 còmic realisme 

VQ 
manga actual LJ no inclòs 

abrazame con todas tus fuerzas 1 còmic realisme 
VQ 

manga actual LJ no inclòs 

adopta un fantasma 1 narració fantasia fantasia contemporani LJ citat 
aixi es la vida carlota 1 narració realisme 

VQ 
amor clàssic-

contemporani 
LJ asterisc 

aixi es la vida carlota 3 narració realisme 
VQ 

aventures clàssic-
contemporani 

LJ asterisc 

alla on sigui el meu cor 4 narració realisme 
VQ 

amor contemporani LJ citat 

aloma 2 narració realisme 
VQ 

amor clàssic LAD no inclòs 

altra cara de la veritat l' 1 narració realisme 
VQ 

social contemporani LJ asterisc 

amic retrobat l' 2 narració realisme 
VQ 

social clàssic-contem LJ asterisc 

amor al camp de futbol 3 narració realisme amor actual LJ no inclòs 



Títols llegits per ordre alfabètic 
títol Nombre de 

lectors 
gèneres 

1 gèneres 2 gèneres 3 cronologia LIJ/ADULTS CRÍTICA 
RS 

VQ 
amor matematic 3 narració realisme 

VQ 
amor actual LJ no inclòs 

amor pel mobil 4 narració realisme 
VQ 

amor actual LJ no inclòs 

amor, emails and jade 1 narració realisme 
VQ 

amor actual LJ no inclòs 

anarquistas españoles los 1 NL      
angus pintallavis i morrejades l' 1 narració realisme 

VQ 
diaris 
adolescents 

actual LJ no inclòs 

angus pintallavis i morrejades l' 5 narració realisme 
VQ 

diaris 
adolescents 

contemporani LJ no inclòs 

anillo del principe el 1 narració aventures fantasia actual LJ asterisc 
anorexia 1 NL      
antologia del pamfletismo del pgb y cgt 1 NL      
aqui descansa nevares 57 narració realisme 

VQ 
fantasia clàssic-

contemporani 
LAD no inclòs 

arenas movedizas las 1 narració misteri amor clàssic-
contemporani 

LAD no inclòs 

artemis fowl 2 narració CF fantasia actual LJ citat 
asmir no vol fusells l' 5 narració realisme 

VQ 
social contemporani LJ citat 

assassinat del professor de matemàtiques l' 11 narració misteri aventures actual LJ no inclòs 
asterix i obelix 1 còmic fantasia humor clàssic-contem LAD-LJ  
astronautes el mussol els 1 narració CF humor clàssic-contem LJ citat 
au emboliquem la troca 1 narració aventures humor contemporani LJ no inclòs 
aventura del llac assassi l' 1 narració aventures misteri actual LJ no inclòs 



Títols llegits per ordre alfabètic 
títol Nombre de 

lectors 
gèneres 

1 gèneres 2 gèneres 3 cronologia LIJ/ADULTS CRÍTICA 
RS 

aventuras de tom sawyer las 1 narració aventures realisme VQ clàssic LJ asterisc 
aventures de la ma negra les 1 narració aventures policíac clàssic-contem LJ no inclòs 
aventures de mowgli les 1 narració aventures fantasia clàssic LJ citat 
ayashy no ceres 1 còmic fantasia manga contemporani LJ no inclòs 
biblioteca dels llibres buits la 1 narració fantasia  actual LJ no inclòs 
billy elliot 1 narració realisme 

VQ 
psicollògic actual LJ no inclòs 

bola de drac 3 còmic aventures fantasia clàssic-
contemporani 

LJ no inclòs 

bosque de los pigmeos el 2 narració fantasia aventures actual LAD-LJ asterisc 
bruixeria i amor magic 1 narració realisme 

VQ 
amor actual LJ no inclòs 

caballero de la armadura oxidada 1 narració aventures fantasia contemporani LJ citat 
cabell d'angel 1 narració fantasia  clàssic-contem LJ citat 
cabell d'angel 2 narració fantasia  contemporani LJ citat 
calidoscopi 1 ?     no inclòs 
cambio de cuerpo 1 ? ?     
camino a la felicidad 1 NL      
camps de maduixes 2 narració realisme 

VQ 
misteri contemporani LJ citat 

cant de l'esparver el 1 narració realisme 
VQ 

social  LJ citat 

capitan alatriste el 1 narració aventures misteri contemporani LAD-LJ no inclòs 
carretera maldita 1 narració realisme 

VQ 
aventures clàssic-

contemporani 
LAD no inclòs 

cas de la professora desapareguda el 1 narració fantasia amor actual LJ citat 



Títols llegits per ordre alfabètic 
títol Nombre de 

lectors 
gèneres 

1 gèneres 2 gèneres 3 cronologia LIJ/ADULTS CRÍTICA 
RS 

cas misterios del dr. jekyll i mr. Hyde 1 narració CF fantasia clàssic LAD-LJ asterisc 
cas torreforta el 1 narració realisme 

VQ 
social contemporani LAD no inclòs 

casa de cadaques la 2 narració realisme 
VQ 

 contemporani LJ no inclòs 

casa de les acacies la 8 narració realisme 
VQ 

 contemporani LJ no inclòs 

casa del terror la 1 narració terror aventures actual LJ no inclòs 
casa sota la sorra la 1 narració fantasia aventures clàssic-contem LJ asterisc 
caso para ti y la peña del tigre un 2 narració policíac-det aventures actual LJ no inclòs 
castell del cor menjat 1 narració aventures fantasia actual LJ asterisc 
catalunya i l'estatut d'autonomia 1 NL      
cavaller cor molsut 2 narració CF fantasia contemporani LJ no inclòs 
cementerio de animales 1 narració terror  clàssic-contem LAD  
chicas al rescate 2 narració fantasia humor contemporani LJ no inclòs 
christine 1 narració terror fantasia clàssic-

contemporani 
LAD no inclòs 

cien años de soledad 1 narració realisme 
VQ 

fantasia clàssic-contem LAD  

cinco los 1 narració aventures  clàssic LJ no inclòs 
cinco se escapan los 1 narració aventures  clàssic LJ no inclòs 
ciudad de las bestias la 2 narració fantasia aventures actual LAD-LJ asterisc 
clan de la lloba el 1 narració fantasia fantasia èpica actual LJ no inclòs 
clots 4 narració aventures misteri actual LJ asterisc 
clots 2 narració realisme 

VQ 
social contemporani LJ asterisc 



Títols llegits per ordre alfabètic 
títol Nombre de 

lectors 
gèneres 

1 gèneres 2 gèneres 3 cronologia LIJ/ADULTS CRÍTICA 
RS 

club dels caps rapats el 2 narració realisme 
VQ 

misteri contemporani LJ no inclòs 

CNT- su ideología 1 NL      
cocodril sota el llit un 7 narració fantasia humor actual LJ asterisc 
codigo da vinci 1 narració misteri  actual LAD  
codigo da vinci el 1 narració policíac-det misteri actual LAD no inclòs 
cofre del negrer el 4 narració aventures  actual LJ citat 
colección ayashy no ceres 1 còmic fantasia manga contemporani LJ no inclòs 
colección karekano 1 còmic realisme 

VQ 
manga contemporani LJ no inclòs 

colla del mar i el secret de la caixa forta la 4 narració aventures  actual LJ no inclòs 
colla dels deu 1 narració aventures  clàssic-contem LJ no inclòs 
colmillo blanco 1 narració aventures realisme VQ clàssic LJ creueta 
com son els sindicats? 1 NL      
comic de les WITCH 1 còmic ?     
comics 2 còmic ?     
comics manga 1 còmic  manga  LJ no inclòs 
comics manga 1 còmic aventures manga  LJ no inclòs 
como ser aina en un mes 1 narració realisme 

VQ 
diaris 
adolescents 

actual LJ no inclòs 

como te atreves a leer mi e-mail 1 ?      
compte arnau el 1 narració fantasia mites i llegendes clàssic LAD no inclòs 
contes per a un mon millor 2 contes fantasia social contemporani LJ no inclòs 
contes per telefon 1 contes fantasia  clàssic LJ asterisc 



Títols llegits per ordre alfabètic 
títol Nombre de 

lectors 
gèneres 

1 gèneres 2 gèneres 3 cronologia LIJ/ADULTS CRÍTICA 
RS 

contes per telefon 68 contes fantasia  clàssic-contem LJ asterisc 
cor de les tenebres el 1 narració aventures social clàssic LAD-LJ no inclòs 
cor de tinta 1 narració CF fantasia actual LJ asterisc 
corazon de tinta 1 narració fantasia CF actual LJ asterisc 
crim al balneari un 2 narració policíac-det aventures actual LJ no inclòs 
crim al balneari un 1 narració policíac-det terror contemporani LJ no inclòs 
crit de compte arnau el 1 narració fantasia històric actual LJ creueta 
crit del comte arnau el 1 narració fantasia històric actual LJ creueta 
cuando late un corazón 1 narració realisme 

VQ 
amor contemporani LAD no inclòs 

cuando late un corazon 1 narració realisme 
VQ 

amor contemporani LAD no inclòs 

cuentos chinos 1 NL      
cuentos de la selva 74 narració aventures fantasia clàssic LJ creueta 
cuentos para 365 dias antologia 1 contes fantasia   LI no inclòs 
cuentos para pensar 1 contes realisme 

VQ 
autoajuda actual LAD  

cuentos para pensar 5 NL      
cul de mal seient 1 narració realisme 

VQ 
 contemporani LJ asterisc 

cul de sac 1 narració realisme 
VQ 

social clàssic-
contemporani 

LJ citat 

de mica en mica s'omple la pica 1 narració misteri aventures clàssic-
contemporani 

LAD no inclòs 

de mica en mica s'omple la pica 1 narració policíac-det  clàssic-contem LAD  
de pelicula 2       



Títols llegits per ordre alfabètic 
títol Nombre de 

lectors 
gèneres 

1 gèneres 2 gèneres 3 cronologia LIJ/ADULTS CRÍTICA 
RS 

De quan hitler va robar el conill rosa 1 narració realisme 
VQ 

social clàssic-contem LJ asterisc 

decisio de l'emma la 3 narració realisme 
VQ 

 contemporani LJ no inclòs 

dejame que te cuente 1 contes realisme 
VQ 

autoajuda actual LAD  

dejame que te cuente 1 narració realisme 
VQ 

autoajuda actual LAD no inclòs 

desconnectada 1 narració realisme 
VQ 

social actual LJ creueta 

detectiu conan el 2 còmic policíac-det manga contemporani LJ no inclòs 
dia muy ajetreado un 1 ? ?     
diari blau de carlota el 1 narració realisme 

VQ 
diaris 
adolescents 

actual LJ no inclòs 

diari d'anna frank el 2 narració realisme 
VQ 

social clàssic-contem LAD-LJ asterisc 

diari d'anna frank el 1 narració realisme 
VQ 

social clàssic-
contemporani 

LAD-LJ asterisc 

diari de bridget jones 2 el 1 narració realisme 
VQ 

psicollògic contemporani LAD  

diari de bridget jones el 5 narració realisme 
VQ 

psicollògic contemporani LAD  

diari de la neus el 3 narració realisme 
VQ 

diaris 
adolescents 

contemporani LJ citat 

diari de l'alba el 1 ? ?     
diari de zlata 2 narració realisme 

VQ 
social contemporani LJ citat 

diari de zlata el 4 narració realisme social contemporani LJ citat 



Títols llegits per ordre alfabètic 
títol Nombre de 

lectors 
gèneres 

1 gèneres 2 gèneres 3 cronologia LIJ/ADULTS CRÍTICA 
RS 

VQ 
diari d'edith el 1 narració realisme 

VQ 
fantasia clàssic-

contemporani 
LAD no inclòs 

diari lila de la carlota el 2 narració realisme 
VQ 

diaris 
adolescents 

actual LJ no inclòs 

diari vermell de la carlota el 2 narració realisme 
VQ 

diaris 
adolescents 

actual LJ asterisc 

diari vermell de la carlota el 3 narració realisme 
VQ 

psicologic actual LJ creueta 

diari vermell d'en flanagan el 1 narració realisme 
VQ 

policíac actual LJ creueta 

diario de ana frank el 1 narració realisme 
VQ 

diaris 
adolescents 

clàssic LAD no inclòs 

diario de bridget jones el 1 narració realisme 
VQ 

amor contemporani LAD no inclòs 

diario de un skin 1 NL      
diario de un skin el 1 NL      
diccionario de perros 1 NL      
didal, didalet, didaleta 1 narració fantasia  contemporani LJ citat 
digue'm agosarat 1 NL      
doble assesinat a l'abadìa 1 narració misteri policíac contemporani LJ no inclòs 
doctor guineu el 4 narració fantasia  contemporani LJ no inclòs 
doing it 1 narració realisme 

VQ 
social actual LJ no inclòs 

don quijote de la mancha 2 narració aventures fantasia clàssic LAD  
dos mons un planeta 1 narració CF social actual LJ no inclòs 



Títols llegits per ordre alfabètic 
títol Nombre de 

lectors 
gèneres 

1 gèneres 2 gèneres 3 cronologia LIJ/ADULTS CRÍTICA 
RS 

dos mons, un planeta 1       
dossier de poesia 61 poesia      
dracs de tardor 1 narració CF fantasia contemporani LJ no inclòs 
dragon ball 1 còmic aventures manga clàssic-

contemporani 
LJ no inclòs 

dragon ball 1 còmic fantasia manga clàssic-
contemporani 

LJ no inclòs 

dragon ball z 1 còmic fantasia manga clàssic-
contemporani 

LJ no inclòs 

dragon ball z- manga 1 còmic fantasia manga clàssic-
contemporani 

LJ no inclòs 

dragon ballz: namek 1 còmic fantasia manga clàssic-contem   
drive to dubai 6 narració aventures social actual LJ no inclòs 
ejercito negro el 1 narració aventures fantasia èpica actual LJ no inclòs 
eldest 5 narració fantasia CF actual LJ asterisc 
em diuen tres catorze 1 narració aventures misteri contemporani LJ citat 
enigma de la muntanya santa l' 1 narració aventures  actual LJ no inclòs 
enigma dels nous pirates l' 1 narració aventures  actual LJ creueta 
entre bastidors 4 narració realisme 

VQ 
 actual LJ creueta 

entre el cel i la terra 1 narració realisme 
VQ 

 contemporani LJ asterisc 

entrevista con el vampiro 1 narració terror fantasia clàssic-contem LAD creueta 
eragon 5 narració fantasia CF actual LJ creueta 
eric clapton 1 narració realisme 

VQ 
històric contemporani LJ no inclòs 

es deia jan 2 narració realisme social clàssic- LJ asterisc 



Títols llegits per ordre alfabètic 
títol Nombre de 

lectors 
gèneres 

1 gèneres 2 gèneres 3 cronologia LIJ/ADULTS CRÍTICA 
RS 

VQ contemporani 
esbudellador de l'eixample l' 7 narració policíac-det aventures contemporani LJ citat 
escamot venjança l' 1 narració aventures  actual LJ no inclòs 
esclau del mercadal l' 1 narració realisme 

VQ 
social actual LJ no inclòs 

esfera maragda l' 2 narració CF aventures actual LJ asterisc 
esfuma't gaudenci 1 narració realisme 

VQ 
 contemporani LJ citat 

espada y la rosa la 33 narració aventures misteri contemporani LJ asterisc 
espada y la rosa la 20 narració aventures misteri contemporani LJ asterisc 
estimat bruce springsteen 1 narració realisme 

VQ 
psicollògic contemporani LJ asterisc 

estiu a borneo un 10 narració realisme 
VQ 

aventures actual LJ creueta 

estudi en escarlata 1 narració policíac-det misteri clàssic LAD citat 
evangelion 1 còmic fantasia manga contemporani LJ no inclòs 
exorcista el 1 narració terror  clàssic-contem LAD  
fabrica de mentides la 1       
fabrica de mentides la 1 narració fantasia CF contemporani LJ citat 
faedor de mentides el 2 narració realisme 

VQ 
 actual LJ creueta 

fantasma de la torre el 3 narració misteri  actual LJ no inclòs 
fantasma de la torre el 1 narració misteri amor actual LJ no inclòs 
fantasma de venecia el 1       
fantasma del palau el 1 narració fantasia  contemporani LJ asterisc 
fantasmes de venècia 1       



Títols llegits per ordre alfabètic 
títol Nombre de 

lectors 
gèneres 

1 gèneres 2 gèneres 3 cronologia LIJ/ADULTS CRÍTICA 
RS 

faules d'isop i lafontaine 1 contes fantasia mites i llegendes clàssic LAD  
filla del ganges la 1 narració realisme 

VQ 
social actual LJ no inclòs 

flanagan 007 1 narració policíac-det misteri contemporani LJ citat 
flanagan de luxe 1 narració policíac-det aventures contemporani LJ asterisc 
flanagan de luxe 2 narració policíac-det misteri contemporani LJ asterisc 
flor de miel 1 narració realisme 

VQ 
 contemporani LJ asterisc 

flores en el atico 1 narració realisme 
VQ 

social clàssic-
contemporani 

LAD no inclòs 

fushigi yugi 1 còmic realisme 
VQ 

manga contemporani LJ no inclòs 

gat negre i altres relats el 2 narració misteri psicològic clàssic LAD asterisc 
gil, el pages de ham 1 narració fantasia  clàssic-contem LAD asterisc 
gos dels baskerville el 1 narració policíac-det misteri clàssic LAD-LJ citat 
graff nation 1 ? ?     
gramatica es una dolça canço la 2 narració aventures realisme VQ actual LJ no inclòs 
green planet 1 NL      
grimpow 2 narració aventures misteri actual LJ no inclòs 
hack 1 narració aventures social actual LJ no inclòs 
harry potter 26 narració fantasia aventures contemporani LJ asterisc 
harry potter i el misteri del princep 2 narració fantasia misteri actual LJ creueta 
harry potter i el misteri del princep 2 narració fantasia misteri actual LJ creueta 
harry potter i la camara secreta 1 narració fantasia misteri contemporani LJ creueta 
harry potter i la orden del fenix 1 narració fantasia misteri actual LJ creueta 
harry potter i la pedra filosofal 1 narració fantasia misteri contemporani LJ creueta 



Títols llegits per ordre alfabètic 
títol Nombre de 

lectors 
gèneres 

1 gèneres 2 gèneres 3 cronologia LIJ/ADULTS CRÍTICA 
RS 

harry potter y el caliz de fuego 2 narració fantasia aventures actual LJ no inclòs 
harry potter y el caliz de fuego 1 narració fantasia misteri actual LJ no inclòs 
harry potter y el misterio del principe 5 narració fantasia aventures actual LJ creueta 
harry potter y la camara secreta 1 narració fantasia aventures actual LJ creueta 
harry potter y la orden del fenix 6 narració fantasia aventures actual LJ creueta 
he dit 1 NL      
hechizo el 1 narració realisme 

VQ 
social contemporani LAD  

hi ha un nen al lavabo de les nenes 8 narració realisme 
VQ 

psicollògic clàssic-contem LJ asterisc 

high school musical 1 narració aventures amor actual LJ no inclòs 
higiene de l'assassí l' 1 narració realisme 

VQ 
social contemporani LAD no inclòs 

historia interminable la 2 narració fantasia  clàssic-contem LAD asterisc 
hobbit el 2 narració fantasia  clàssic LAD-LJ asterisc 
hobbit el 2 narració fantasia fantasia èpica clàssic LAD-LJ asterisc 
hombre de mis sueños el 1 narració realisme 

VQ 
amor actual LAD  

home de paraula un 1 narració realisme 
VQ 

amor actual LAD no inclòs 

home que va vendre la lluna l' 1 narració CF  clàssic LAD  
home sense rostre l' 1 narració aventures misteri clàssic-

contemporani 
LAD no inclòs 

homes de les cadires els 1 narració aventures misteri actual LJ asterisc 
ibrahim 2 narració realisme 

VQ 
social actual LJ creueta 

illa del carrer dels ocells 1 narració realisme social clàssic- LJ asterisc 



Títols llegits per ordre alfabètic 
títol Nombre de 

lectors 
gèneres 

1 gèneres 2 gèneres 3 cronologia LIJ/ADULTS CRÍTICA 
RS 

VQ contemporani 
illa del carrer dels ocells l' 1 narració realisme 

VQ 
social clàssic-contem LJ asterisc 

illa del carrer dels ocells l' 1 narració realisme 
VQ 

social clàssic-
contemporani 

LJ asterisc 

imperio de los lobos el 1 narració CF misteri actual LAD no inclòs 
impostor l' 1 narració realisme 

VQ 
misteri contemporani LJ citat 

indias negras las 1 narració aventures realisme VQ clàssic LAD  
infant prodigi un 5 narració realisme 

VQ 
 clàssic LAD-LJ asterisc 

interrail 2 narració realisme 
VQ 

aventures actual LJ no inclòs 

inuyasha 1 còmic fantasia manga actual LJ no inclòs 
inu-yasha 12 1 còmic fantasia manga actual LJ no inclòs 
ironman, el triatleta 1 narració realisme 

VQ 
 contemporani LJ asterisc 

isla del tesoro la 1 narració aventures misteri clàssic LAD-LJ asterisc 
it (eso) 1 narració terror psicològic clàssic-

contemporani 
LAD no inclòs 

jinetes de la muerte los 1 còmic fantasia  contemporani LJ  
jo me'n vaig 1 narració realisme 

VQ 
    

jo me'n vaig 6 narració realisme 
VQ 

 actual LJ asterisc 

jo no en se, de contes alegres 1 teatre realisme 
VQ 

 actual LJ no inclòs 

joc brut 2 narració policíac-det psicologic clàssic- LAD no inclòs 



Títols llegits per ordre alfabètic 
títol Nombre de 

lectors 
gèneres 

1 gèneres 2 gèneres 3 cronologia LIJ/ADULTS CRÍTICA 
RS 

contemporani 
joddy moddy 1 ? ?     
jove lennon el 1 narració realisme 

VQ 
històric contemporani LJ asterisc 

julia i la desaparicio del meteorit 1 narració aventures  actual LJ no inclòs 
julia i la dona desapareguda la 1 narració aventures  actual LJ citat 
kamikaze kaito jeame 13 1 còmic fantasia manga contemporani LJ  
kamikaze kaito jeanne 1 còmic fantasia manga contemporani LJ  
karekano 1 còmic realisme 

VQ 
manga contemporani LJ no inclòs 

karekano (col·leccio) 3 còmic realisme 
VQ 

manga contemporani LJ  

kidman 1 ?     no inclòs 
kidvap 1 ?     no inclòs 
la mascota ferotge (escola calavera) 1 narració aventures  actual LI no inclòs 
laberinto de las aceitunas el 1 narració policíac-det  clàssic-contem LAD  
lara quin nom 1 narració realisme 

VQ 
amor contemporani LJ no inclòs 

lazarillo de tormes el 1 narració aventures social clàssic LAD-LJ asterisc 
led zeppelin 1 narració realisme 

VQ 
històric actual LJ no inclòs 

les bruixes no fan petons 1 narració realisme 
VQ 

amor actual LJ asterisc 

llagrimes de quitra 1 narració realisme 
VQ 

amor actual LJ no inclòs 

llargavistes d'ambre el 1 narració fantasia fantasia èpica actual LJ creueta 



Títols llegits per ordre alfabètic 
títol Nombre de 

lectors 
gèneres 

1 gèneres 2 gèneres 3 cronologia LIJ/ADULTS CRÍTICA 
RS 

lleo, carabassa, cenica 1 ? ?     
lleo, la bruixa i l'armari el 1 narració fantasia  clàssic LAD-LJ asterisc 
llibre negre dels secrets el 2 narració aventures misteri actual LJ no inclòs 
lolita 1 narració realisme 

VQ 
psicologic clàssic-

contemporani 
LAD no inclòs 

love hina 2 còmic realisme 
VQ 

manga contemporani LJ no inclòs 

love hina 2 1 còmic realisme 
VQ 

manga contemporani LJ no inclòs 

love hina 1 1 còmic realisme 
VQ 

manga contemporani LJ no inclòs 

love hina 4 1 còmic realisme 
VQ 

manga contemporani LJ no inclòs 

love nina 3 1 còmic realisme 
VQ 

manga contemporani LJ no inclòs 

m'agrada el futbol 1 NL      
mala bestia la 1 narració realisme 

VQ 
 actual LJ asterisc 

malefici de la momia el 1 narració aventures  clàssic-contem LJ citat 
malefici de la momia el 1 narració aventures  contemporani LJ citat 
malory towers 1 1 narració aventures  clàssic LJ no inclòs 
malory towers 2 1 narració aventures  clàssic LJ no inclòs 
malory towers 3 1 narració aventures  clàssic LJ no inclòs 
malory towers 4 1 narració aventures  clàssic LJ no inclòs 
malory towers 5 1 narració aventures  clàssic LJ no inclòs 
malory towers 6 1 narració aventures  clàssic LJ no inclòs 



Títols llegits per ordre alfabètic 
títol Nombre de 

lectors 
gèneres 

1 gèneres 2 gèneres 3 cronologia LIJ/ADULTS CRÍTICA 
RS 

manifesto comunista 1 NL      
manolito gafotas 1 narració realisme 

VQ 
històric contemporani LJ asterisc 

manolito gafotas 3 narració realisme 
VQ 

humor contemporani LJ asterisc 

mar de problemas un 1 narració policíac-det misteri actual LAD no inclòs 
maradona la mano de dios 1 NL      
mare il·lustrada la 1 narració realisme 

VQ 
 clàssic-contem LJ asterisc 

mare il·lustrada la 2 narració realisme 
VQ 

 contemporani LJ asterisc 

maribel y la extraña familia 29 teatre realisme 
VQ 

humor clàssic-
contemporani 

 no inclòs 

maribel y la extraña familia 26 teatre realisme 
VQ 

humor clàssic-
contemporani 

LAD no inclòs 

matilda 1 narració fantasia  clàssic-contem LJ asterisc 
matilda 1 narració fantasia realisme VQ clàssic-contem LJ asterisc 
matilda 1 narració realisme 

VQ 
fantasia clàssic-

contemporani 
LI asterisc 

mecanoscrit del segon origen 1 narració CF  clàssic-contem LJ asterisc 
mecanoscrit del segon origen 58 narració CF aventures clàssic-

contemporani 
LJ asterisc 

mejores aventuras de julio verne las 1 narració aventures CF clàssic LJ asterisc 
memorias de idhun 2 narració fantasia aventures actual LJ no inclòs 
memories d'idhun I la resistencia 3 narració fantasia fantasia èpica actual LJ no inclòs 
memories d'idhun II triada 4 narració fantasia fantasia èpica actual LJ no inclòs 
memories d'idhun III panteon 2 narració fantasia fantasia èpica actual LJ no inclòs 



Títols llegits per ordre alfabètic 
títol Nombre de 

lectors 
gèneres 

1 gèneres 2 gèneres 3 cronologia LIJ/ADULTS CRÍTICA 
RS 

messenger 2 narració realisme 
VQ 

fantasia actual LJ no inclòs 

meu amic friedrich el 1 narració realisme 
VQ 

social clàssic-
contemporani 

LJ no inclòs 

mil i una noches las 1 narració fantasia mites i llegendes clàssic LAD citat 
mirall trencat 1 narració realisme 

VQ 
social clàssic-

contemporani 
LAD no inclòs 

misteri de les quatre punyalades el 2 narració policíac-det misteri actual LJ creueta 
misterio de los hijos de Lua 1 narració realisme 

VQ 
 contemporani LI no inclòs 

mitologia grega 1 narració fantasia mites i llegendes clàssic LAD  
molly moon 2 narració fantasia  actual LJ citat 
molly moon 2 1 narració fantasia  actual LJ citat 
molly moon 3 1 narració fantasia  actual LJ citat 
molly moon atura el mon 3 narració fantasia  actual LJ citat 
momia la 1 narració misteri policíac clàssic LAD no inclòs 
momo 1 narració fantasia  clàssic-contem LJ asterisc 
mon de ben lighthard el 1 narració realisme 

VQ 
psicologic clàssic-

contemporani 
LJ asterisc 

mon de ben lighthart el 4 narració realisme 
VQ 

psicollògic clàssic-contem LJ asterisc 

mon d'en Pricht el 1       
monstruo en el armario un 1 narració realisme 

VQ 
psicollògic contemporani LI asterisc 

monstruoso libro de los monstruos 1 narració terror aventures contemporani LJ no inclòs 
mortadelo i filemon 1 còmic aventures històric clàssic- LJ no inclòs 



Títols llegits per ordre alfabètic 
títol Nombre de 

lectors 
gèneres 

1 gèneres 2 gèneres 3 cronologia LIJ/ADULTS CRÍTICA 
RS 

contemporani 
mortadelo i filemon 1 còmic aventures humor clàssic-

contemporani 
LJ no inclòs 

mortadelo y filemon 1 còmic aventures  clàssic-
contemporani 

LJ no inclòs 

mortadelo y filemon 2 còmic fantasia  clàssic-contem LAD  
muerte de kurt cobain la 57 narració realisme 

VQ 
 contemporani LJ citat 

musica directa al corazón 1 narració realisme 
VQ 

amor contemporani LAD no inclòs 

nahid la meva germana afganesa 2 narració realisme 
VQ 

social actual LJ creueta 

nahid, la meva germana afganesa 1 narració realisme 
VQ 

 actual LJ  

nahid, la meva germana afganesa 1 narració realisme 
VQ 

 actual LJ creueta 

nanas de la cebolla 1 poesia   clàssic   
naruto 1 còmic aventures manga actual LJ no inclòs 
naruto 1 còmic aventures manga contemporani LJ no inclòs 
naruto 3 còmic fantasia manga actual LJ no inclòs 
naruto, 1-8 1 còmic fantasia manga actual LJ  
nasi perd la por en 3 narració aventures  actual LJ creueta 
naufragi de zanzibar el 1 narració realisme 

VQ 
 contemporani LJ citat 

nemesis 1 narració CF aventures clàssic-
contemporani 

LAD no inclòs 

nen que vivia als estels el 1       



Títols llegits per ordre alfabètic 
títol Nombre de 

lectors 
gèneres 

1 gèneres 2 gèneres 3 cronologia LIJ/ADULTS CRÍTICA 
RS 

nen que vivia als estels el 4 narració realisme 
VQ 

 actual LJ asterisc 

nima, el xerpa de namxte 1 narració aventures  contemporani LJ creueta 
niña de la calle la 1 narració realisme 

VQ 
social actual LAD no inclòs 

nirvana 2 narració realisme 
VQ 

aventures contemporani LJ asterisc 

nit que vam a plorar per mi la 1 narració realisme 
VQ 

 contemporani LJ citat 

no hay sitio para tarzan 1 narració realisme 
VQ 

aventures contemporani LJ no inclòs 

no me lo digas con flores 6 - manga 1 còmic realisme 
VQ 

manga contemporani LJ no inclòs 

no se si m'explico 1 NL    LAD  
no som estupids 1 NL      
noche de la séptima luna la 1 narració realisme 

VQ 
amor clàssic-

contemporani 
LJ citat 

noi de la vall del dra'a el 1 narració realisme 
VQ 

misteri contemporani LJ citat 

noia del foulard la 1 narració  mites i llegendes actual LJ citat 
nombre de la rosa el 1 narració policíac-det misteri clàssic-

contemporani 
LAD no inclòs 

ojo del golem el 1 narració fantasia aventures actual LJ no inclòs 
ojos de maldición 1 ?      
okupada 1 narració realisme 

VQ 
 contemporani LJ citat 

ombra del stuka l' 57 narració realisme misteri contemporani LJ creueta 



Títols llegits per ordre alfabètic 
títol Nombre de 

lectors 
gèneres 

1 gèneres 2 gèneres 3 cronologia LIJ/ADULTS CRÍTICA 
RS 

VQ 
ombra del vent l' 1 narració misteri històric actual LAD no inclòs 
on vas cametes? 1 narració fantasia  clàssic-contem LI  
one piece 3 còmic aventures manga contemporani LJ no inclòs 
operacio new york 2 narració aventures misteri actual LJ citat 
operacio paris 1 narració aventures misteri actual LJ citat 
otra aventura de los cinco 1 narració aventures  clàssic LJ citat 
pedra magica la 7 narració aventures  contemporani LJ citat 
pell freda la 1 narració aventures  actual LJ asterisc 
penya dels tigres la 5 narració aventures policíac contemporani LJ no inclòs 
perdoni a quin segle diu que som? 3 narració aventures fantasia actual LJ creueta 
perdoni, a quin segle diu que som? 2 narració aventures fantasia actual LJ creueta 
pere joan i l'invisible en 2 narració fantasia  contemporani LI citat 
perfum el 1 narració realisme 

VQ 
fantasia clàssic-

contemporani 
LAD no inclòs 

persepolis I 1 còmic realisme 
VQ 

aventures actual LAD-LJ no inclòs 

persepolis II 1 còmic realisme 
VQ 

aventures actual LAD-LJ no inclòs 

persepolis III 1 còmic realisme 
VQ 

aventures actual LAD-LJ no inclòs 

persepolis IV 1 còmic realisme 
VQ 

aventures actual LAD-LJ no inclòs 

pesadillas 1 narració terror  contemporani LJ no inclòs 
pesadillas 1 narració terror terror contemporani LJ no inclòs 
pescador pescat el 1 narració realisme  contemporani LJ citat 



Títols llegits per ordre alfabètic 
títol Nombre de 

lectors 
gèneres 

1 gèneres 2 gèneres 3 cronologia LIJ/ADULTS CRÍTICA 
RS 

VQ 
peter pan 4 narració fantasia aventures clàssic LJ asterisc 
petit vampir canvia de casa el 1 narració fantasia aventures clàssic-contem LJ citat 
petit vampir el 2 narració fantasia aventures clàssic-contem LJ asterisc 
petita cronica d'un professor a secundaria 3 NL      
plantar cara 1 narració realisme 

VQ 
social contemporani LJ no inclòs 

point blanc 1 narració policíac-det misteri actual LJ no inclòs 
por los hijos lo que sea 1 NL      
precisamente así 1 contes aventures  clàssic LJ asterisc 
preu de ser catalans el 1 NL      
prich el nen ferit 1 narració realisme 

VQ 
social actual LJ no inclòs 

Prich, el nen ferit, en 1       
primera vegada la 2 narració realisme 

VQ 
psicologic actual LJ citat 

primeros casos de poirot 1 narració policíac-det policíac clàssic-
contemporani 

LAD no inclòs 

prohibit enamorar-se 1 contes realisme 
VQ 

amor contemporani LJ no inclòs 

puck 1  ?     
puerta de ptolomeo la 1 narració realisme 

VQ 
fantasia actual LJ no inclòs 

quan els gats se senten molt sols 5 narració realisme 
VQ 

psicollògic contemporani LJ citat 

quan et trenquen el cor 1 narració realisme 
VQ 

amor actual LJ no inclòs 



Títols llegits per ordre alfabètic 
títol Nombre de 

lectors 
gèneres 

1 gèneres 2 gèneres 3 cronologia LIJ/ADULTS CRÍTICA 
RS 

quan la terra era plana 4 narració aventures  actual LJ creueta 
querido diario estoy muerto 1 narració terror misteri actual LJ no inclòs 
qui diu no a les drogues? 1 narració realisme 

VQ 
psicollògic contemporani LJ asterisc 

qui hi viu al bosc 1 narració realisme 
VQ 

 clàssic-contem LJ citat 

quien se ha llevado mi queso 1 NL ?  contemporani LAD no inclòs 
quijote el (la version de la rae) 1 narració aventures  clàssic LAD asterisc 
quin dia tan bestia 3 narració realisme 

VQ 
 clàssic-contem LJ asterisc 

quinito .. Quin curs el teu! 1 narració realisme 
VQ 

 actual LI citat 

rabia 1 narració realisme 
VQ 

 actual LJ citat 

rally de mi vida el 1 NL      
raquel 1 narració realisme 

VQ 
 contemporani LAD asterisc 

raquel 1 narració realisme 
VQ 

aventures contemporani LJ asterisc 

recopilacio 1 narració aventures  clàssic LI citat 
rei dels senglars el 1 narració realisme 

VQ 
històric actual LI creueta 

rei dels senglars el 1 narració realisme 
VQ 

aventures actual LJ creueta 

rei dels senglars el 1 narració realisme 
VQ 

històric actual LJ creueta 

reina sin espejo 1 narració policíac-det misteri actual LAD no inclòs 



Títols llegits per ordre alfabètic 
títol Nombre de 

lectors 
gèneres 

1 gèneres 2 gèneres 3 cronologia LIJ/ADULTS CRÍTICA 
RS 

reino del dragon de oro el 2 narració fantasia aventures actual LAD-LJ asterisc 
retorn el 1 narració realisme 

VQ 
social clàssic-

contemporani 
LJ no inclòs 

retorno del rey, el - las dos torres 1 narració fantasia aventures clàssic-
contemporani 

LAD-LJ citat 

retrat de dorian grey el 1 narració fantasia social clàssic LAD creueta 
rey del castillo el 1 narració realisme 

VQ 
amor clàssic-

contemporani 
LAD no inclòs 

rurouni kenshin 1 còmic misteri manga contemporani LJ no inclòs 
sabes estudiar 1 NL      
sakura wars 1 còmic aventures manga contemporani LJ no inclòs 
sala dels reptils la 1 narració misteri humor actual LJ no inclòs 
salida la 1 ? ?     
secret de l'ordinador el 2 narració aventures  contemporani LJ no inclòs 
segrest de la bibliotecaria el 1 narració aventures humor clàssic-contem LJ asterisc 
segrest de la cantant de rock 1 narració aventures  actual LJ citat 
segunda guerra mundial la 1 NL      
sempre plou sobre el big-ben 1 narració realisme 

VQ 
 actual LJ citat 

sense adreça coneguda 3 narració realisme 
VQ 

 contemporani LJ citat 

sense sortida 2 narració realisme 
VQ 

 actual LJ citat 

senyor dels anells el 8 narració fantasia  clàssic-contem LAD-LJ citat 
senyor dels lladres el 2 narració aventures  contemporani LJ asterisc 
señor de los anillos el 1 narració fantasia aventures clàssic- LAD-LJ citat 



Títols llegits per ordre alfabètic 
títol Nombre de 

lectors 
gèneres 

1 gèneres 2 gèneres 3 cronologia LIJ/ADULTS CRÍTICA 
RS 

contemporani 
señor de los anillos el: el retorno del rey 1 narració fantasia aventures clàssic-

contemporani 
LAD-LJ citat 

señora Mcguinty ha muerto 1 narració policíac-det misteri clàssic LAD no inclòs 
septimus 1 narració fantasia aventures actual LJ no inclòs 
serradora miserable la 2 narració misteri humor actual LJ no inclòs 
sherlock holmes 1 narració policíac-det misteri clàssic LAD asterisc 
sherlock holmes el ultimo suspiro 1 narració policíac-det misteri clàssic LAD no inclòs 
si menges una llimona sense fer ganyotes 1 narració realisme 

VQ 
fantasia actual LAD no inclòs 

si yo soy julieta y tu romeo ¡bésame de una 
vez! 

1 narració realisme 
VQ 

psicologic contemporani LJ no inclòs 

si yo soy julieta y tu romeo besame de una 
vez 

1 narració realisme 
VQ 

psicollògic contemporani LJ no inclòs 

siete iglesias las 1 narració misteri terror contemporani LAD no inclòs 
silmarilion el 1 narració fantasia  clàssic-contem LAD  
silvestre malasang 5 narració realisme 

VQ 
 actual LJ no inclòs 

simpsons los 1 còmic realisme 
VQ 

humor contemporani LAD  

sin noticias de gurb 1 narració fantasia humor contemporani LAD-LJ citat 
sobrevius 3 narració realisme 

VQ 
social contemporani LJ citat 

sobrino del mago 1 narració fantasia aventures clàssic-
contemporani 

LJ asterisc 

som PAP 1 NL      
somni de tanger 3 narració realisme social contemporani LJ no inclòs 



Títols llegits per ordre alfabètic 
títol Nombre de 

lectors 
gèneres 

1 gèneres 2 gèneres 3 cronologia LIJ/ADULTS CRÍTICA 
RS 

VQ 
somni de tanger el 6 narració realisme 

VQ 
social contemporani LJ no inclòs 

somni d'una nit d'estiu 1 teatre aventures amor clàssic LAD citat 
somnis a la passarel·la 1 narració realisme 

VQ 
amor contemporani LJ no inclòs 

somos chicos de menta 1 còmic aventures misteri contemporani LJ no inclòs 
somos chicos de menta 1 còmic realisme 

VQ 
manga contemporani LJ no inclòs 

sos adolescentes 1 NL      
super tina 1 narració fantasia aventures actual LJ no inclòs 
superexecutiu el 1 narració realisme 

VQ 
humor contemporani LJ citat 

superordinador el 2 narració fantasia humor clàssic-contem LJ no inclòs 
taca vermella la 2 narració realisme 

VQ 
 contemporani LJ citat 

taller de fantasia 70 teatre fantasia  clàssic-contem LJ citat 
tele boja la 1 narració fantasia humor clàssic-

contemporani 
LJ asterisc 

templo de istar el 1 narració fantasia fantasia èpica clàssic-
contemporani 

LJ no inclòs 

terra del ruiseñor la 1       
terror el 1 ? terror     
test d'amor 4 narració realisme 

VQ 
amor actual LJ no inclòs 

tigre de la mary plexiglas el 2 narració realisme 
VQ 

diaris 
adolescents 

clàssic-
contemporani 

LJ citat 



Títols llegits per ordre alfabètic 
títol Nombre de 

lectors 
gèneres 

1 gèneres 2 gèneres 3 cronologia LIJ/ADULTS CRÍTICA 
RS 

tigre de mary Plexiglas el 1       
tina superbruixa 1 narració fantasia aventures actual LJ no inclòs 
tina superbruixa i el detectiu 1 narració fantasia aventures actual LJ no inclòs 
tina, superbruixa i la mania 1 narració fantasia aventures actual LJ no inclòs 
top 20 de mortadelo i filemon el 1 còmic aventures humor clàssic-

contemporani 
LAD-LJ no inclòs 

tornen els grisos 1 NL      
tornen els grisos 1 NL    LAD  
tot et sera pres 2 narració realisme 

VQ 
social actual LJ citat 

travessia la 6 narració aventures  actual LJ asterisc 
tres es massa 1 narració realisme 

VQ 
amor contemporani LJ no inclòs 

tres passes pel misteri 1       
tres porquets els 1 narració fantasia aventures contemporani LJ no inclòs 
tribus urbanas 1 NL      
ulisses el corb 2 narració fantasia  actual LJ asterisc 
ull de la momia l' 69 narració aventures  actual LJ creueta 
ullal blanc 2 narració aventures  clàssic LAD-LJ creueta 
ulldevellut 1 narració realisme 

VQ 
aventures actual LJ creueta 

ulls de l'aiguamoll els 2 narració realisme 
VQ 

 contemporani LJ asterisc 

últim manuscrit incomplet l' 1 narració misteri  clàssic-
contemporani 

LJ no inclòs 

ultimo saludo de sherlock holmes el 1 narració policíac-det misteri clàssic LJ citat 



Títols llegits per ordre alfabètic 
títol Nombre de 

lectors 
gèneres 

1 gèneres 2 gèneres 3 cronologia LIJ/ADULTS CRÍTICA 
RS 

un viejo que leía novelas de amor 1 narració aventures misteri clàssic-
contemporani 

LJ no inclòs 

una ma plena d'estels 1 narració realisme 
VQ 

social clàssic-
contemporani 

LJ asterisc 

vei prohibit el 2 narració realisme 
VQ 

social contemporani LJ no inclòs 

vengança dels criptosaures la 1 narració fantasia CF contemporani LJ citat 
venganza de gilead la 1 narració fantasia aventures actual LJ no inclòs 
viatge a l'interior d'un gra d'arena 1 narració realisme 

VQ 
fantasia actual LJ asterisc 

video girl 1er 1 còmic realisme 
VQ 

manga contemporani LJ no inclòs 

violinista abbeville el 1      no inclòs 
volta al mon en 80 dies la 1 narració aventures fantasia clàssic LJ asterisc 
vuelta al mundo en 80 dias la 59 narració aventures fantasia clàssic LJ asterisc 
vull jugar 1 narració realisme 

VQ 
 contemporani LJ creueta 

wishing on a star 1 ? ?     
xerres massa 2 narració realisme 

VQ 
 clàssic-

contemporani 
LAD-LJ asterisc 

xut a porta 1 narració realisme 
VQ 

 contemporani LJ creueta 

zatch bell 1 còmic aventures manga actual LJ no inclòs 
zipi y zape 1 còmic aventures humor clàssic-

contemporani 
LJ no inclòs 

 



LLISTA DE TÍTOLS LLEGITS CATEGORITZATS 
 
 

Títols llegits per ordre alfabètic 
títol Nombre de 

lectors 
gèneres 

1 gèneres 2 gèneres 3 cronologia LIJ/ADULTS CRÍTICA 
RS 

100 brujerias 2 narració realisme 
VQ 

autoajuda actual LJ no inclòs 

20.000 leguas de viaje submarino 2 narració aventures CF clàssic LJ asterisc 
20th century boys 1 còmic misteri manga contemporani LJ no inclòs 
20th century boy's 1 còmic CF manga contemporani LJ no inclòs 
24 horas para un rescate 1 narració aventures misteri contemporani LJ citat 
666 calaixos 6 narració fantasia humor actual LJ creueta 
abrazame con toda tu alma 1 còmic realisme 

VQ 
manga actual LJ no inclòs 

abrazame con todas tus fuerzas 1 còmic realisme 
VQ 

manga actual LJ no inclòs 

adopta un fantasma 1 narració fantasia fantasia contemporani LJ citat 
aixi es la vida carlota 1 narració realisme 

VQ 
amor clàssic-

contemporani 
LJ asterisc 

aixi es la vida carlota 3 narració realisme 
VQ 

aventures clàssic-
contemporani 

LJ asterisc 

alla on sigui el meu cor 4 narració realisme 
VQ 

amor contemporani LJ citat 

aloma 2 narració realisme 
VQ 

amor clàssic LAD no inclòs 

altra cara de la veritat l' 1 narració realisme 
VQ 

social contemporani LJ asterisc 

amic retrobat l' 2 narració realisme 
VQ 

social clàssic-contem LJ asterisc 

amor al camp de futbol 3 narració realisme amor actual LJ no inclòs 



Títols llegits per ordre alfabètic 
títol Nombre de 

lectors 
gèneres 

1 gèneres 2 gèneres 3 cronologia LIJ/ADULTS CRÍTICA 
RS 

VQ 
amor matematic 3 narració realisme 

VQ 
amor actual LJ no inclòs 

amor pel mobil 4 narració realisme 
VQ 

amor actual LJ no inclòs 

amor, emails and jade 1 narració realisme 
VQ 

amor actual LJ no inclòs 

anarquistas españoles los 1 NL      
angus pintallavis i morrejades l' 1 narració realisme 

VQ 
diaris 
adolescents 

actual LJ no inclòs 

angus pintallavis i morrejades l' 5 narració realisme 
VQ 

diaris 
adolescents 

contemporani LJ no inclòs 

anillo del principe el 1 narració aventures fantasia actual LJ asterisc 
anorexia 1 NL      
antologia del pamfletismo del pgb y cgt 1 NL      
aqui descansa nevares 57 narració realisme 

VQ 
fantasia clàssic-

contemporani 
LAD no inclòs 

arenas movedizas las 1 narració misteri amor clàssic-
contemporani 

LAD no inclòs 

artemis fowl 2 narració CF fantasia actual LJ citat 
asmir no vol fusells l' 5 narració realisme 

VQ 
social contemporani LJ citat 

assassinat del professor de matemàtiques l' 11 narració misteri aventures actual LJ no inclòs 
asterix i obelix 1 còmic fantasia humor clàssic-contem LAD-LJ  
astronautes el mussol els 1 narració CF humor clàssic-contem LJ citat 
au emboliquem la troca 1 narració aventures humor contemporani LJ no inclòs 
aventura del llac assassi l' 1 narració aventures misteri actual LJ no inclòs 



Títols llegits per ordre alfabètic 
títol Nombre de 

lectors 
gèneres 

1 gèneres 2 gèneres 3 cronologia LIJ/ADULTS CRÍTICA 
RS 

aventuras de tom sawyer las 1 narració aventures realisme VQ clàssic LJ asterisc 
aventures de la ma negra les 1 narració aventures policíac clàssic-contem LJ no inclòs 
aventures de mowgli les 1 narració aventures fantasia clàssic LJ citat 
ayashy no ceres 1 còmic fantasia manga contemporani LJ no inclòs 
biblioteca dels llibres buits la 1 narració fantasia  actual LJ no inclòs 
billy elliot 1 narració realisme 

VQ 
psicollògic actual LJ no inclòs 

bola de drac 3 còmic aventures fantasia clàssic-
contemporani 

LJ no inclòs 

bosque de los pigmeos el 2 narració fantasia aventures actual LAD-LJ asterisc 
bruixeria i amor magic 1 narració realisme 

VQ 
amor actual LJ no inclòs 

caballero de la armadura oxidada 1 narració aventures fantasia contemporani LJ citat 
cabell d'angel 1 narració fantasia  clàssic-contem LJ citat 
cabell d'angel 2 narració fantasia  contemporani LJ citat 
calidoscopi 1 ?     no inclòs 
cambio de cuerpo 1 ? ?     
camino a la felicidad 1 NL      
camps de maduixes 2 narració realisme 

VQ 
misteri contemporani LJ citat 

cant de l'esparver el 1 narració realisme 
VQ 

social  LJ citat 

capitan alatriste el 1 narració aventures misteri contemporani LAD-LJ no inclòs 
carretera maldita 1 narració realisme 

VQ 
aventures clàssic-

contemporani 
LAD no inclòs 

cas de la professora desapareguda el 1 narració fantasia amor actual LJ citat 



Títols llegits per ordre alfabètic 
títol Nombre de 

lectors 
gèneres 

1 gèneres 2 gèneres 3 cronologia LIJ/ADULTS CRÍTICA 
RS 

cas misterios del dr. jekyll i mr. Hyde 1 narració CF fantasia clàssic LAD-LJ asterisc 
cas torreforta el 1 narració realisme 

VQ 
social contemporani LAD no inclòs 

casa de cadaques la 2 narració realisme 
VQ 

 contemporani LJ no inclòs 

casa de les acacies la 8 narració realisme 
VQ 

 contemporani LJ no inclòs 

casa del terror la 1 narració terror aventures actual LJ no inclòs 
casa sota la sorra la 1 narració fantasia aventures clàssic-contem LJ asterisc 
caso para ti y la peña del tigre un 2 narració policíac-det aventures actual LJ no inclòs 
castell del cor menjat 1 narració aventures fantasia actual LJ asterisc 
catalunya i l'estatut d'autonomia 1 NL      
cavaller cor molsut 2 narració CF fantasia contemporani LJ no inclòs 
cementerio de animales 1 narració terror  clàssic-contem LAD  
chicas al rescate 2 narració fantasia humor contemporani LJ no inclòs 
christine 1 narració terror fantasia clàssic-

contemporani 
LAD no inclòs 

cien años de soledad 1 narració realisme 
VQ 

fantasia clàssic-contem LAD  

cinco los 1 narració aventures  clàssic LJ no inclòs 
cinco se escapan los 1 narració aventures  clàssic LJ no inclòs 
ciudad de las bestias la 2 narració fantasia aventures actual LAD-LJ asterisc 
clan de la lloba el 1 narració fantasia fantasia èpica actual LJ no inclòs 
clots 4 narració aventures misteri actual LJ asterisc 
clots 2 narració realisme 

VQ 
social contemporani LJ asterisc 



Títols llegits per ordre alfabètic 
títol Nombre de 

lectors 
gèneres 

1 gèneres 2 gèneres 3 cronologia LIJ/ADULTS CRÍTICA 
RS 

club dels caps rapats el 2 narració realisme 
VQ 

misteri contemporani LJ no inclòs 

CNT- su ideología 1 NL      
cocodril sota el llit un 7 narració fantasia humor actual LJ asterisc 
codigo da vinci 1 narració misteri  actual LAD  
codigo da vinci el 1 narració policíac-det misteri actual LAD no inclòs 
cofre del negrer el 4 narració aventures  actual LJ citat 
colección ayashy no ceres 1 còmic fantasia manga contemporani LJ no inclòs 
colección karekano 1 còmic realisme 

VQ 
manga contemporani LJ no inclòs 

colla del mar i el secret de la caixa forta la 4 narració aventures  actual LJ no inclòs 
colla dels deu 1 narració aventures  clàssic-contem LJ no inclòs 
colmillo blanco 1 narració aventures realisme VQ clàssic LJ creueta 
com son els sindicats? 1 NL      
comic de les WITCH 1 còmic ?     
comics 2 còmic ?     
comics manga 1 còmic  manga  LJ no inclòs 
comics manga 1 còmic aventures manga  LJ no inclòs 
como ser aina en un mes 1 narració realisme 

VQ 
diaris 
adolescents 

actual LJ no inclòs 

como te atreves a leer mi e-mail 1 ?      
compte arnau el 1 narració fantasia mites i llegendes clàssic LAD no inclòs 
contes per a un mon millor 2 contes fantasia social contemporani LJ no inclòs 
contes per telefon 1 contes fantasia  clàssic LJ asterisc 



Títols llegits per ordre alfabètic 
títol Nombre de 

lectors 
gèneres 

1 gèneres 2 gèneres 3 cronologia LIJ/ADULTS CRÍTICA 
RS 

contes per telefon 68 contes fantasia  clàssic-contem LJ asterisc 
cor de les tenebres el 1 narració aventures social clàssic LAD-LJ no inclòs 
cor de tinta 1 narració CF fantasia actual LJ asterisc 
corazon de tinta 1 narració fantasia CF actual LJ asterisc 
crim al balneari un 2 narració policíac-det aventures actual LJ no inclòs 
crim al balneari un 1 narració policíac-det terror contemporani LJ no inclòs 
crit de compte arnau el 1 narració fantasia històric actual LJ creueta 
crit del comte arnau el 1 narració fantasia històric actual LJ creueta 
cuando late un corazón 1 narració realisme 

VQ 
amor contemporani LAD no inclòs 

cuando late un corazon 1 narració realisme 
VQ 

amor contemporani LAD no inclòs 

cuentos chinos 1 NL      
cuentos de la selva 74 narració aventures fantasia clàssic LJ creueta 
cuentos para 365 dias antologia 1 contes fantasia   LI no inclòs 
cuentos para pensar 1 contes realisme 

VQ 
autoajuda actual LAD  

cuentos para pensar 5 NL      
cul de mal seient 1 narració realisme 

VQ 
 contemporani LJ asterisc 

cul de sac 1 narració realisme 
VQ 

social clàssic-
contemporani 

LJ citat 

de mica en mica s'omple la pica 1 narració misteri aventures clàssic-
contemporani 

LAD no inclòs 

de mica en mica s'omple la pica 1 narració policíac-det  clàssic-contem LAD  
de pelicula 2       



Títols llegits per ordre alfabètic 
títol Nombre de 

lectors 
gèneres 

1 gèneres 2 gèneres 3 cronologia LIJ/ADULTS CRÍTICA 
RS 

De quan hitler va robar el conill rosa 1 narració realisme 
VQ 

social clàssic-contem LJ asterisc 

decisio de l'emma la 3 narració realisme 
VQ 

 contemporani LJ no inclòs 

dejame que te cuente 1 contes realisme 
VQ 

autoajuda actual LAD  

dejame que te cuente 1 narració realisme 
VQ 

autoajuda actual LAD no inclòs 

desconnectada 1 narració realisme 
VQ 

social actual LJ creueta 

detectiu conan el 2 còmic policíac-det manga contemporani LJ no inclòs 
dia muy ajetreado un 1 ? ?     
diari blau de carlota el 1 narració realisme 

VQ 
diaris 
adolescents 

actual LJ no inclòs 

diari d'anna frank el 2 narració realisme 
VQ 

social clàssic-contem LAD-LJ asterisc 

diari d'anna frank el 1 narració realisme 
VQ 

social clàssic-
contemporani 

LAD-LJ asterisc 

diari de bridget jones 2 el 1 narració realisme 
VQ 

psicollògic contemporani LAD  

diari de bridget jones el 5 narració realisme 
VQ 

psicollògic contemporani LAD  

diari de la neus el 3 narració realisme 
VQ 

diaris 
adolescents 

contemporani LJ citat 

diari de l'alba el 1 ? ?     
diari de zlata 2 narració realisme 

VQ 
social contemporani LJ citat 

diari de zlata el 4 narració realisme social contemporani LJ citat 



Títols llegits per ordre alfabètic 
títol Nombre de 

lectors 
gèneres 

1 gèneres 2 gèneres 3 cronologia LIJ/ADULTS CRÍTICA 
RS 

VQ 
diari d'edith el 1 narració realisme 

VQ 
fantasia clàssic-

contemporani 
LAD no inclòs 

diari lila de la carlota el 2 narració realisme 
VQ 

diaris 
adolescents 

actual LJ no inclòs 

diari vermell de la carlota el 2 narració realisme 
VQ 

diaris 
adolescents 

actual LJ asterisc 

diari vermell de la carlota el 3 narració realisme 
VQ 

psicologic actual LJ creueta 

diari vermell d'en flanagan el 1 narració realisme 
VQ 

policíac actual LJ creueta 

diario de ana frank el 1 narració realisme 
VQ 

diaris 
adolescents 

clàssic LAD no inclòs 

diario de bridget jones el 1 narració realisme 
VQ 

amor contemporani LAD no inclòs 

diario de un skin 1 NL      
diario de un skin el 1 NL      
diccionario de perros 1 NL      
didal, didalet, didaleta 1 narració fantasia  contemporani LJ citat 
digue'm agosarat 1 NL      
doble assesinat a l'abadìa 1 narració misteri policíac contemporani LJ no inclòs 
doctor guineu el 4 narració fantasia  contemporani LJ no inclòs 
doing it 1 narració realisme 

VQ 
social actual LJ no inclòs 

don quijote de la mancha 2 narració aventures fantasia clàssic LAD  
dos mons un planeta 1 narració CF social actual LJ no inclòs 



Títols llegits per ordre alfabètic 
títol Nombre de 

lectors 
gèneres 

1 gèneres 2 gèneres 3 cronologia LIJ/ADULTS CRÍTICA 
RS 

dos mons, un planeta 1       
dossier de poesia 61 poesia      
dracs de tardor 1 narració CF fantasia contemporani LJ no inclòs 
dragon ball 1 còmic aventures manga clàssic-

contemporani 
LJ no inclòs 

dragon ball 1 còmic fantasia manga clàssic-
contemporani 

LJ no inclòs 

dragon ball z 1 còmic fantasia manga clàssic-
contemporani 

LJ no inclòs 

dragon ball z- manga 1 còmic fantasia manga clàssic-
contemporani 

LJ no inclòs 

dragon ballz: namek 1 còmic fantasia manga clàssic-contem   
drive to dubai 6 narració aventures social actual LJ no inclòs 
ejercito negro el 1 narració aventures fantasia èpica actual LJ no inclòs 
eldest 5 narració fantasia CF actual LJ asterisc 
em diuen tres catorze 1 narració aventures misteri contemporani LJ citat 
enigma de la muntanya santa l' 1 narració aventures  actual LJ no inclòs 
enigma dels nous pirates l' 1 narració aventures  actual LJ creueta 
entre bastidors 4 narració realisme 

VQ 
 actual LJ creueta 

entre el cel i la terra 1 narració realisme 
VQ 

 contemporani LJ asterisc 

entrevista con el vampiro 1 narració terror fantasia clàssic-contem LAD creueta 
eragon 5 narració fantasia CF actual LJ creueta 
eric clapton 1 narració realisme 

VQ 
històric contemporani LJ no inclòs 

es deia jan 2 narració realisme social clàssic- LJ asterisc 



Títols llegits per ordre alfabètic 
títol Nombre de 

lectors 
gèneres 

1 gèneres 2 gèneres 3 cronologia LIJ/ADULTS CRÍTICA 
RS 

VQ contemporani 
esbudellador de l'eixample l' 7 narració policíac-det aventures contemporani LJ citat 
escamot venjança l' 1 narració aventures  actual LJ no inclòs 
esclau del mercadal l' 1 narració realisme 

VQ 
social actual LJ no inclòs 

esfera maragda l' 2 narració CF aventures actual LJ asterisc 
esfuma't gaudenci 1 narració realisme 

VQ 
 contemporani LJ citat 

espada y la rosa la 33 narració aventures misteri contemporani LJ asterisc 
espada y la rosa la 20 narració aventures misteri contemporani LJ asterisc 
estimat bruce springsteen 1 narració realisme 

VQ 
psicollògic contemporani LJ asterisc 

estiu a borneo un 10 narració realisme 
VQ 

aventures actual LJ creueta 

estudi en escarlata 1 narració policíac-det misteri clàssic LAD citat 
evangelion 1 còmic fantasia manga contemporani LJ no inclòs 
exorcista el 1 narració terror  clàssic-contem LAD  
fabrica de mentides la 1       
fabrica de mentides la 1 narració fantasia CF contemporani LJ citat 
faedor de mentides el 2 narració realisme 

VQ 
 actual LJ creueta 

fantasma de la torre el 3 narració misteri  actual LJ no inclòs 
fantasma de la torre el 1 narració misteri amor actual LJ no inclòs 
fantasma de venecia el 1       
fantasma del palau el 1 narració fantasia  contemporani LJ asterisc 
fantasmes de venècia 1       



Títols llegits per ordre alfabètic 
títol Nombre de 

lectors 
gèneres 

1 gèneres 2 gèneres 3 cronologia LIJ/ADULTS CRÍTICA 
RS 

faules d'isop i lafontaine 1 contes fantasia mites i llegendes clàssic LAD  
filla del ganges la 1 narració realisme 

VQ 
social actual LJ no inclòs 

flanagan 007 1 narració policíac-det misteri contemporani LJ citat 
flanagan de luxe 1 narració policíac-det aventures contemporani LJ asterisc 
flanagan de luxe 2 narració policíac-det misteri contemporani LJ asterisc 
flor de miel 1 narració realisme 

VQ 
 contemporani LJ asterisc 

flores en el atico 1 narració realisme 
VQ 

social clàssic-
contemporani 

LAD no inclòs 

fushigi yugi 1 còmic realisme 
VQ 

manga contemporani LJ no inclòs 

gat negre i altres relats el 2 narració misteri psicològic clàssic LAD asterisc 
gil, el pages de ham 1 narració fantasia  clàssic-contem LAD asterisc 
gos dels baskerville el 1 narració policíac-det misteri clàssic LAD-LJ citat 
graff nation 1 ? ?     
gramatica es una dolça canço la 2 narració aventures realisme VQ actual LJ no inclòs 
green planet 1 NL      
grimpow 2 narració aventures misteri actual LJ no inclòs 
hack 1 narració aventures social actual LJ no inclòs 
harry potter 26 narració fantasia aventures contemporani LJ asterisc 
harry potter i el misteri del princep 2 narració fantasia misteri actual LJ creueta 
harry potter i el misteri del princep 2 narració fantasia misteri actual LJ creueta 
harry potter i la camara secreta 1 narració fantasia misteri contemporani LJ creueta 
harry potter i la orden del fenix 1 narració fantasia misteri actual LJ creueta 
harry potter i la pedra filosofal 1 narració fantasia misteri contemporani LJ creueta 



Títols llegits per ordre alfabètic 
títol Nombre de 

lectors 
gèneres 

1 gèneres 2 gèneres 3 cronologia LIJ/ADULTS CRÍTICA 
RS 

harry potter y el caliz de fuego 2 narració fantasia aventures actual LJ no inclòs 
harry potter y el caliz de fuego 1 narració fantasia misteri actual LJ no inclòs 
harry potter y el misterio del principe 5 narració fantasia aventures actual LJ creueta 
harry potter y la camara secreta 1 narració fantasia aventures actual LJ creueta 
harry potter y la orden del fenix 6 narració fantasia aventures actual LJ creueta 
he dit 1 NL      
hechizo el 1 narració realisme 

VQ 
social contemporani LAD  

hi ha un nen al lavabo de les nenes 8 narració realisme 
VQ 

psicollògic clàssic-contem LJ asterisc 

high school musical 1 narració aventures amor actual LJ no inclòs 
higiene de l'assassí l' 1 narració realisme 

VQ 
social contemporani LAD no inclòs 

historia interminable la 2 narració fantasia  clàssic-contem LAD asterisc 
hobbit el 2 narració fantasia  clàssic LAD-LJ asterisc 
hobbit el 2 narració fantasia fantasia èpica clàssic LAD-LJ asterisc 
hombre de mis sueños el 1 narració realisme 

VQ 
amor actual LAD  

home de paraula un 1 narració realisme 
VQ 

amor actual LAD no inclòs 

home que va vendre la lluna l' 1 narració CF  clàssic LAD  
home sense rostre l' 1 narració aventures misteri clàssic-

contemporani 
LAD no inclòs 

homes de les cadires els 1 narració aventures misteri actual LJ asterisc 
ibrahim 2 narració realisme 

VQ 
social actual LJ creueta 

illa del carrer dels ocells 1 narració realisme social clàssic- LJ asterisc 



Títols llegits per ordre alfabètic 
títol Nombre de 

lectors 
gèneres 

1 gèneres 2 gèneres 3 cronologia LIJ/ADULTS CRÍTICA 
RS 

VQ contemporani 
illa del carrer dels ocells l' 1 narració realisme 

VQ 
social clàssic-contem LJ asterisc 

illa del carrer dels ocells l' 1 narració realisme 
VQ 

social clàssic-
contemporani 

LJ asterisc 

imperio de los lobos el 1 narració CF misteri actual LAD no inclòs 
impostor l' 1 narració realisme 

VQ 
misteri contemporani LJ citat 

indias negras las 1 narració aventures realisme VQ clàssic LAD  
infant prodigi un 5 narració realisme 

VQ 
 clàssic LAD-LJ asterisc 

interrail 2 narració realisme 
VQ 

aventures actual LJ no inclòs 

inuyasha 1 còmic fantasia manga actual LJ no inclòs 
inu-yasha 12 1 còmic fantasia manga actual LJ no inclòs 
ironman, el triatleta 1 narració realisme 

VQ 
 contemporani LJ asterisc 

isla del tesoro la 1 narració aventures misteri clàssic LAD-LJ asterisc 
it (eso) 1 narració terror psicològic clàssic-

contemporani 
LAD no inclòs 

jinetes de la muerte los 1 còmic fantasia  contemporani LJ  
jo me'n vaig 1 narració realisme 

VQ 
    

jo me'n vaig 6 narració realisme 
VQ 

 actual LJ asterisc 

jo no en se, de contes alegres 1 teatre realisme 
VQ 

 actual LJ no inclòs 

joc brut 2 narració policíac-det psicologic clàssic- LAD no inclòs 



Títols llegits per ordre alfabètic 
títol Nombre de 

lectors 
gèneres 

1 gèneres 2 gèneres 3 cronologia LIJ/ADULTS CRÍTICA 
RS 

contemporani 
joddy moddy 1 ? ?     
jove lennon el 1 narració realisme 

VQ 
històric contemporani LJ asterisc 

julia i la desaparicio del meteorit 1 narració aventures  actual LJ no inclòs 
julia i la dona desapareguda la 1 narració aventures  actual LJ citat 
kamikaze kaito jeame 13 1 còmic fantasia manga contemporani LJ  
kamikaze kaito jeanne 1 còmic fantasia manga contemporani LJ  
karekano 1 còmic realisme 

VQ 
manga contemporani LJ no inclòs 

karekano (col·leccio) 3 còmic realisme 
VQ 

manga contemporani LJ  

kidman 1 ?     no inclòs 
kidvap 1 ?     no inclòs 
la mascota ferotge (escola calavera) 1 narració aventures  actual LI no inclòs 
laberinto de las aceitunas el 1 narració policíac-det  clàssic-contem LAD  
lara quin nom 1 narració realisme 

VQ 
amor contemporani LJ no inclòs 

lazarillo de tormes el 1 narració aventures social clàssic LAD-LJ asterisc 
led zeppelin 1 narració realisme 

VQ 
històric actual LJ no inclòs 

les bruixes no fan petons 1 narració realisme 
VQ 

amor actual LJ asterisc 

llagrimes de quitra 1 narració realisme 
VQ 

amor actual LJ no inclòs 

llargavistes d'ambre el 1 narració fantasia fantasia èpica actual LJ creueta 



Títols llegits per ordre alfabètic 
títol Nombre de 

lectors 
gèneres 

1 gèneres 2 gèneres 3 cronologia LIJ/ADULTS CRÍTICA 
RS 

lleo, carabassa, cenica 1 ? ?     
lleo, la bruixa i l'armari el 1 narració fantasia  clàssic LAD-LJ asterisc 
llibre negre dels secrets el 2 narració aventures misteri actual LJ no inclòs 
lolita 1 narració realisme 

VQ 
psicologic clàssic-

contemporani 
LAD no inclòs 

love hina 2 còmic realisme 
VQ 

manga contemporani LJ no inclòs 

love hina 2 1 còmic realisme 
VQ 

manga contemporani LJ no inclòs 

love hina 1 1 còmic realisme 
VQ 

manga contemporani LJ no inclòs 

love hina 4 1 còmic realisme 
VQ 

manga contemporani LJ no inclòs 

love nina 3 1 còmic realisme 
VQ 

manga contemporani LJ no inclòs 

m'agrada el futbol 1 NL      
mala bestia la 1 narració realisme 

VQ 
 actual LJ asterisc 

malefici de la momia el 1 narració aventures  clàssic-contem LJ citat 
malefici de la momia el 1 narració aventures  contemporani LJ citat 
malory towers 1 1 narració aventures  clàssic LJ no inclòs 
malory towers 2 1 narració aventures  clàssic LJ no inclòs 
malory towers 3 1 narració aventures  clàssic LJ no inclòs 
malory towers 4 1 narració aventures  clàssic LJ no inclòs 
malory towers 5 1 narració aventures  clàssic LJ no inclòs 
malory towers 6 1 narració aventures  clàssic LJ no inclòs 



Títols llegits per ordre alfabètic 
títol Nombre de 

lectors 
gèneres 

1 gèneres 2 gèneres 3 cronologia LIJ/ADULTS CRÍTICA 
RS 

manifesto comunista 1 NL      
manolito gafotas 1 narració realisme 

VQ 
històric contemporani LJ asterisc 

manolito gafotas 3 narració realisme 
VQ 

humor contemporani LJ asterisc 

mar de problemas un 1 narració policíac-det misteri actual LAD no inclòs 
maradona la mano de dios 1 NL      
mare il·lustrada la 1 narració realisme 

VQ 
 clàssic-contem LJ asterisc 

mare il·lustrada la 2 narració realisme 
VQ 

 contemporani LJ asterisc 

maribel y la extraña familia 29 teatre realisme 
VQ 

humor clàssic-
contemporani 

 no inclòs 

maribel y la extraña familia 26 teatre realisme 
VQ 

humor clàssic-
contemporani 

LAD no inclòs 

matilda 1 narració fantasia  clàssic-contem LJ asterisc 
matilda 1 narració fantasia realisme VQ clàssic-contem LJ asterisc 
matilda 1 narració realisme 

VQ 
fantasia clàssic-

contemporani 
LI asterisc 

mecanoscrit del segon origen 1 narració CF  clàssic-contem LJ asterisc 
mecanoscrit del segon origen 58 narració CF aventures clàssic-

contemporani 
LJ asterisc 

mejores aventuras de julio verne las 1 narració aventures CF clàssic LJ asterisc 
memorias de idhun 2 narració fantasia aventures actual LJ no inclòs 
memories d'idhun I la resistencia 3 narració fantasia fantasia èpica actual LJ no inclòs 
memories d'idhun II triada 4 narració fantasia fantasia èpica actual LJ no inclòs 
memories d'idhun III panteon 2 narració fantasia fantasia èpica actual LJ no inclòs 



Títols llegits per ordre alfabètic 
títol Nombre de 

lectors 
gèneres 

1 gèneres 2 gèneres 3 cronologia LIJ/ADULTS CRÍTICA 
RS 

messenger 2 narració realisme 
VQ 

fantasia actual LJ no inclòs 

meu amic friedrich el 1 narració realisme 
VQ 

social clàssic-
contemporani 

LJ no inclòs 

mil i una noches las 1 narració fantasia mites i llegendes clàssic LAD citat 
mirall trencat 1 narració realisme 

VQ 
social clàssic-

contemporani 
LAD no inclòs 

misteri de les quatre punyalades el 2 narració policíac-det misteri actual LJ creueta 
misterio de los hijos de Lua 1 narració realisme 

VQ 
 contemporani LI no inclòs 

mitologia grega 1 narració fantasia mites i llegendes clàssic LAD  
molly moon 2 narració fantasia  actual LJ citat 
molly moon 2 1 narració fantasia  actual LJ citat 
molly moon 3 1 narració fantasia  actual LJ citat 
molly moon atura el mon 3 narració fantasia  actual LJ citat 
momia la 1 narració misteri policíac clàssic LAD no inclòs 
momo 1 narració fantasia  clàssic-contem LJ asterisc 
mon de ben lighthard el 1 narració realisme 

VQ 
psicologic clàssic-

contemporani 
LJ asterisc 

mon de ben lighthart el 4 narració realisme 
VQ 

psicollògic clàssic-contem LJ asterisc 

mon d'en Pricht el 1       
monstruo en el armario un 1 narració realisme 

VQ 
psicollògic contemporani LI asterisc 

monstruoso libro de los monstruos 1 narració terror aventures contemporani LJ no inclòs 
mortadelo i filemon 1 còmic aventures històric clàssic- LJ no inclòs 



Títols llegits per ordre alfabètic 
títol Nombre de 

lectors 
gèneres 

1 gèneres 2 gèneres 3 cronologia LIJ/ADULTS CRÍTICA 
RS 

contemporani 
mortadelo i filemon 1 còmic aventures humor clàssic-

contemporani 
LJ no inclòs 

mortadelo y filemon 1 còmic aventures  clàssic-
contemporani 

LJ no inclòs 

mortadelo y filemon 2 còmic fantasia  clàssic-contem LAD  
muerte de kurt cobain la 57 narració realisme 

VQ 
 contemporani LJ citat 

musica directa al corazón 1 narració realisme 
VQ 

amor contemporani LAD no inclòs 

nahid la meva germana afganesa 2 narració realisme 
VQ 

social actual LJ creueta 

nahid, la meva germana afganesa 1 narració realisme 
VQ 

 actual LJ  

nahid, la meva germana afganesa 1 narració realisme 
VQ 

 actual LJ creueta 

nanas de la cebolla 1 poesia   clàssic   
naruto 1 còmic aventures manga actual LJ no inclòs 
naruto 1 còmic aventures manga contemporani LJ no inclòs 
naruto 3 còmic fantasia manga actual LJ no inclòs 
naruto, 1-8 1 còmic fantasia manga actual LJ  
nasi perd la por en 3 narració aventures  actual LJ creueta 
naufragi de zanzibar el 1 narració realisme 

VQ 
 contemporani LJ citat 

nemesis 1 narració CF aventures clàssic-
contemporani 

LAD no inclòs 

nen que vivia als estels el 1       



Títols llegits per ordre alfabètic 
títol Nombre de 

lectors 
gèneres 

1 gèneres 2 gèneres 3 cronologia LIJ/ADULTS CRÍTICA 
RS 

nen que vivia als estels el 4 narració realisme 
VQ 

 actual LJ asterisc 

nima, el xerpa de namxte 1 narració aventures  contemporani LJ creueta 
niña de la calle la 1 narració realisme 

VQ 
social actual LAD no inclòs 

nirvana 2 narració realisme 
VQ 

aventures contemporani LJ asterisc 

nit que vam a plorar per mi la 1 narració realisme 
VQ 

 contemporani LJ citat 

no hay sitio para tarzan 1 narració realisme 
VQ 

aventures contemporani LJ no inclòs 

no me lo digas con flores 6 - manga 1 còmic realisme 
VQ 

manga contemporani LJ no inclòs 

no se si m'explico 1 NL    LAD  
no som estupids 1 NL      
noche de la séptima luna la 1 narració realisme 

VQ 
amor clàssic-

contemporani 
LJ citat 

noi de la vall del dra'a el 1 narració realisme 
VQ 

misteri contemporani LJ citat 

noia del foulard la 1 narració  mites i llegendes actual LJ citat 
nombre de la rosa el 1 narració policíac-det misteri clàssic-

contemporani 
LAD no inclòs 

ojo del golem el 1 narració fantasia aventures actual LJ no inclòs 
ojos de maldición 1 ?      
okupada 1 narració realisme 

VQ 
 contemporani LJ citat 

ombra del stuka l' 57 narració realisme misteri contemporani LJ creueta 



Títols llegits per ordre alfabètic 
títol Nombre de 

lectors 
gèneres 

1 gèneres 2 gèneres 3 cronologia LIJ/ADULTS CRÍTICA 
RS 

VQ 
ombra del vent l' 1 narració misteri històric actual LAD no inclòs 
on vas cametes? 1 narració fantasia  clàssic-contem LI  
one piece 3 còmic aventures manga contemporani LJ no inclòs 
operacio new york 2 narració aventures misteri actual LJ citat 
operacio paris 1 narració aventures misteri actual LJ citat 
otra aventura de los cinco 1 narració aventures  clàssic LJ citat 
pedra magica la 7 narració aventures  contemporani LJ citat 
pell freda la 1 narració aventures  actual LJ asterisc 
penya dels tigres la 5 narració aventures policíac contemporani LJ no inclòs 
perdoni a quin segle diu que som? 3 narració aventures fantasia actual LJ creueta 
perdoni, a quin segle diu que som? 2 narració aventures fantasia actual LJ creueta 
pere joan i l'invisible en 2 narració fantasia  contemporani LI citat 
perfum el 1 narració realisme 

VQ 
fantasia clàssic-

contemporani 
LAD no inclòs 

persepolis I 1 còmic realisme 
VQ 

aventures actual LAD-LJ no inclòs 

persepolis II 1 còmic realisme 
VQ 

aventures actual LAD-LJ no inclòs 

persepolis III 1 còmic realisme 
VQ 

aventures actual LAD-LJ no inclòs 

persepolis IV 1 còmic realisme 
VQ 

aventures actual LAD-LJ no inclòs 

pesadillas 1 narració terror  contemporani LJ no inclòs 
pesadillas 1 narració terror terror contemporani LJ no inclòs 
pescador pescat el 1 narració realisme  contemporani LJ citat 



Títols llegits per ordre alfabètic 
títol Nombre de 

lectors 
gèneres 

1 gèneres 2 gèneres 3 cronologia LIJ/ADULTS CRÍTICA 
RS 

VQ 
peter pan 4 narració fantasia aventures clàssic LJ asterisc 
petit vampir canvia de casa el 1 narració fantasia aventures clàssic-contem LJ citat 
petit vampir el 2 narració fantasia aventures clàssic-contem LJ asterisc 
petita cronica d'un professor a secundaria 3 NL      
plantar cara 1 narració realisme 

VQ 
social contemporani LJ no inclòs 

point blanc 1 narració policíac-det misteri actual LJ no inclòs 
por los hijos lo que sea 1 NL      
precisamente así 1 contes aventures  clàssic LJ asterisc 
preu de ser catalans el 1 NL      
prich el nen ferit 1 narració realisme 

VQ 
social actual LJ no inclòs 

Prich, el nen ferit, en 1       
primera vegada la 2 narració realisme 

VQ 
psicologic actual LJ citat 

primeros casos de poirot 1 narració policíac-det policíac clàssic-
contemporani 

LAD no inclòs 

prohibit enamorar-se 1 contes realisme 
VQ 

amor contemporani LJ no inclòs 

puck 1  ?     
puerta de ptolomeo la 1 narració realisme 

VQ 
fantasia actual LJ no inclòs 

quan els gats se senten molt sols 5 narració realisme 
VQ 

psicollògic contemporani LJ citat 

quan et trenquen el cor 1 narració realisme 
VQ 

amor actual LJ no inclòs 



Títols llegits per ordre alfabètic 
títol Nombre de 

lectors 
gèneres 

1 gèneres 2 gèneres 3 cronologia LIJ/ADULTS CRÍTICA 
RS 

quan la terra era plana 4 narració aventures  actual LJ creueta 
querido diario estoy muerto 1 narració terror misteri actual LJ no inclòs 
qui diu no a les drogues? 1 narració realisme 

VQ 
psicollògic contemporani LJ asterisc 

qui hi viu al bosc 1 narració realisme 
VQ 

 clàssic-contem LJ citat 

quien se ha llevado mi queso 1 NL ?  contemporani LAD no inclòs 
quijote el (la version de la rae) 1 narració aventures  clàssic LAD asterisc 
quin dia tan bestia 3 narració realisme 

VQ 
 clàssic-contem LJ asterisc 

quinito .. Quin curs el teu! 1 narració realisme 
VQ 

 actual LI citat 

rabia 1 narració realisme 
VQ 

 actual LJ citat 

rally de mi vida el 1 NL      
raquel 1 narració realisme 

VQ 
 contemporani LAD asterisc 

raquel 1 narració realisme 
VQ 

aventures contemporani LJ asterisc 

recopilacio 1 narració aventures  clàssic LI citat 
rei dels senglars el 1 narració realisme 

VQ 
històric actual LI creueta 

rei dels senglars el 1 narració realisme 
VQ 

aventures actual LJ creueta 

rei dels senglars el 1 narració realisme 
VQ 

històric actual LJ creueta 

reina sin espejo 1 narració policíac-det misteri actual LAD no inclòs 



Títols llegits per ordre alfabètic 
títol Nombre de 

lectors 
gèneres 

1 gèneres 2 gèneres 3 cronologia LIJ/ADULTS CRÍTICA 
RS 

reino del dragon de oro el 2 narració fantasia aventures actual LAD-LJ asterisc 
retorn el 1 narració realisme 

VQ 
social clàssic-

contemporani 
LJ no inclòs 

retorno del rey, el - las dos torres 1 narració fantasia aventures clàssic-
contemporani 

LAD-LJ citat 

retrat de dorian grey el 1 narració fantasia social clàssic LAD creueta 
rey del castillo el 1 narració realisme 

VQ 
amor clàssic-

contemporani 
LAD no inclòs 

rurouni kenshin 1 còmic misteri manga contemporani LJ no inclòs 
sabes estudiar 1 NL      
sakura wars 1 còmic aventures manga contemporani LJ no inclòs 
sala dels reptils la 1 narració misteri humor actual LJ no inclòs 
salida la 1 ? ?     
secret de l'ordinador el 2 narració aventures  contemporani LJ no inclòs 
segrest de la bibliotecaria el 1 narració aventures humor clàssic-contem LJ asterisc 
segrest de la cantant de rock 1 narració aventures  actual LJ citat 
segunda guerra mundial la 1 NL      
sempre plou sobre el big-ben 1 narració realisme 

VQ 
 actual LJ citat 

sense adreça coneguda 3 narració realisme 
VQ 

 contemporani LJ citat 

sense sortida 2 narració realisme 
VQ 

 actual LJ citat 

senyor dels anells el 8 narració fantasia  clàssic-contem LAD-LJ citat 
senyor dels lladres el 2 narració aventures  contemporani LJ asterisc 
señor de los anillos el 1 narració fantasia aventures clàssic- LAD-LJ citat 



Títols llegits per ordre alfabètic 
títol Nombre de 

lectors 
gèneres 

1 gèneres 2 gèneres 3 cronologia LIJ/ADULTS CRÍTICA 
RS 

contemporani 
señor de los anillos el: el retorno del rey 1 narració fantasia aventures clàssic-

contemporani 
LAD-LJ citat 

señora Mcguinty ha muerto 1 narració policíac-det misteri clàssic LAD no inclòs 
septimus 1 narració fantasia aventures actual LJ no inclòs 
serradora miserable la 2 narració misteri humor actual LJ no inclòs 
sherlock holmes 1 narració policíac-det misteri clàssic LAD asterisc 
sherlock holmes el ultimo suspiro 1 narració policíac-det misteri clàssic LAD no inclòs 
si menges una llimona sense fer ganyotes 1 narració realisme 

VQ 
fantasia actual LAD no inclòs 

si yo soy julieta y tu romeo ¡bésame de una 
vez! 

1 narració realisme 
VQ 

psicologic contemporani LJ no inclòs 

si yo soy julieta y tu romeo besame de una 
vez 

1 narració realisme 
VQ 

psicollògic contemporani LJ no inclòs 

siete iglesias las 1 narració misteri terror contemporani LAD no inclòs 
silmarilion el 1 narració fantasia  clàssic-contem LAD  
silvestre malasang 5 narració realisme 

VQ 
 actual LJ no inclòs 

simpsons los 1 còmic realisme 
VQ 

humor contemporani LAD  

sin noticias de gurb 1 narració fantasia humor contemporani LAD-LJ citat 
sobrevius 3 narració realisme 

VQ 
social contemporani LJ citat 

sobrino del mago 1 narració fantasia aventures clàssic-
contemporani 

LJ asterisc 

som PAP 1 NL      
somni de tanger 3 narració realisme social contemporani LJ no inclòs 



Títols llegits per ordre alfabètic 
títol Nombre de 

lectors 
gèneres 

1 gèneres 2 gèneres 3 cronologia LIJ/ADULTS CRÍTICA 
RS 

VQ 
somni de tanger el 6 narració realisme 

VQ 
social contemporani LJ no inclòs 

somni d'una nit d'estiu 1 teatre aventures amor clàssic LAD citat 
somnis a la passarel·la 1 narració realisme 

VQ 
amor contemporani LJ no inclòs 

somos chicos de menta 1 còmic aventures misteri contemporani LJ no inclòs 
somos chicos de menta 1 còmic realisme 

VQ 
manga contemporani LJ no inclòs 

sos adolescentes 1 NL      
super tina 1 narració fantasia aventures actual LJ no inclòs 
superexecutiu el 1 narració realisme 

VQ 
humor contemporani LJ citat 

superordinador el 2 narració fantasia humor clàssic-contem LJ no inclòs 
taca vermella la 2 narració realisme 

VQ 
 contemporani LJ citat 

taller de fantasia 70 teatre fantasia  clàssic-contem LJ citat 
tele boja la 1 narració fantasia humor clàssic-

contemporani 
LJ asterisc 

templo de istar el 1 narració fantasia fantasia èpica clàssic-
contemporani 

LJ no inclòs 

terra del ruiseñor la 1       
terror el 1 ? terror     
test d'amor 4 narració realisme 

VQ 
amor actual LJ no inclòs 

tigre de la mary plexiglas el 2 narració realisme 
VQ 

diaris 
adolescents 

clàssic-
contemporani 

LJ citat 



Títols llegits per ordre alfabètic 
títol Nombre de 

lectors 
gèneres 

1 gèneres 2 gèneres 3 cronologia LIJ/ADULTS CRÍTICA 
RS 

tigre de mary Plexiglas el 1       
tina superbruixa 1 narració fantasia aventures actual LJ no inclòs 
tina superbruixa i el detectiu 1 narració fantasia aventures actual LJ no inclòs 
tina, superbruixa i la mania 1 narració fantasia aventures actual LJ no inclòs 
top 20 de mortadelo i filemon el 1 còmic aventures humor clàssic-

contemporani 
LAD-LJ no inclòs 

tornen els grisos 1 NL      
tornen els grisos 1 NL    LAD  
tot et sera pres 2 narració realisme 

VQ 
social actual LJ citat 

travessia la 6 narració aventures  actual LJ asterisc 
tres es massa 1 narració realisme 

VQ 
amor contemporani LJ no inclòs 

tres passes pel misteri 1       
tres porquets els 1 narració fantasia aventures contemporani LJ no inclòs 
tribus urbanas 1 NL      
ulisses el corb 2 narració fantasia  actual LJ asterisc 
ull de la momia l' 69 narració aventures  actual LJ creueta 
ullal blanc 2 narració aventures  clàssic LAD-LJ creueta 
ulldevellut 1 narració realisme 

VQ 
aventures actual LJ creueta 

ulls de l'aiguamoll els 2 narració realisme 
VQ 

 contemporani LJ asterisc 

últim manuscrit incomplet l' 1 narració misteri  clàssic-
contemporani 

LJ no inclòs 

ultimo saludo de sherlock holmes el 1 narració policíac-det misteri clàssic LJ citat 



Títols llegits per ordre alfabètic 
títol Nombre de 

lectors 
gèneres 

1 gèneres 2 gèneres 3 cronologia LIJ/ADULTS CRÍTICA 
RS 

un viejo que leía novelas de amor 1 narració aventures misteri clàssic-
contemporani 

LJ no inclòs 

una ma plena d'estels 1 narració realisme 
VQ 

social clàssic-
contemporani 

LJ asterisc 

vei prohibit el 2 narració realisme 
VQ 

social contemporani LJ no inclòs 

vengança dels criptosaures la 1 narració fantasia CF contemporani LJ citat 
venganza de gilead la 1 narració fantasia aventures actual LJ no inclòs 
viatge a l'interior d'un gra d'arena 1 narració realisme 

VQ 
fantasia actual LJ asterisc 

video girl 1er 1 còmic realisme 
VQ 

manga contemporani LJ no inclòs 

violinista abbeville el 1      no inclòs 
volta al mon en 80 dies la 1 narració aventures fantasia clàssic LJ asterisc 
vuelta al mundo en 80 dias la 59 narració aventures fantasia clàssic LJ asterisc 
vull jugar 1 narració realisme 

VQ 
 contemporani LJ creueta 

wishing on a star 1 ? ?     
xerres massa 2 narració realisme 

VQ 
 clàssic-

contemporani 
LAD-LJ asterisc 

xut a porta 1 narració realisme 
VQ 

 contemporani LJ creueta 

zatch bell 1 còmic aventures manga actual LJ no inclòs 
zipi y zape 1 còmic aventures humor clàssic-

contemporani 
LJ no inclòs 

 



ANNEX 15. LLISTA DE LLIBRES LLEGITS PER CADA ALUMNE SEGONS 
MODALITATS I CURSOS 

 
Lector Títol Autor Curs LE/LP

aguilar afred tres passes pel misteri fernandez paz, agustin curs 
2 

LEC 

aguilar alfred dossier de poesia  curs 
2 

LEO 

aguilar alfred casa de les acacies la canela merce curs 
1 

LEC 

aguilar alfred perdoni, a quin segle diu que 
som? 

bages noemi curs 
1 

LEC 

aguilar alfred harry potter rowling jk curs 
1 

LP 

aguilar alfred xerres massa oates joyce carol curs 
3 

LEO 

aguilar alfred ombra del stuka l' hernandez pau joan curs 
3 

LEO 

aguilar alfred maribel y la extraña familia mihura miguel curs 
3 

LEO 

aguilar alfred espada y la rosa la martinez menchen antonio curs 
3 

LEO 

aguilar alfred aqui descansa nevares calders pere curs 
3 

LEO 

aguilar alfred harry potter y la orden del fenix rowling jk curs 
2 

LP 

aguilar alfred mortadelo y filemon ibañez francisco curs 
2 

LP 

aguilar alfred cuentos de la selva quiroga horacio curs 
2 

LEO 

aguilar alfred vuelta al mundo en 80 dias la verne jules curs 
2 

LEO 

aguilar alfred mecanoscrit del segon origen pedrolo manuel de curs 
2 

LEO 

aguilar alfred muerte de kurt cobain la santos care curs 
3 

LEO 

aguilar alfred silvestre malasang dalmases antoni curs 
1 

LEC 

aguilar alfred contes per telefon rodari gianni curs 
1 

LEO 

aguilar alfred ull de la momia l' cortes jesus curs 
1 

LEO 

aguilar alfred taller de fantasia benet i jornet josep maria curs 
1 

LEO 

anson roser alla on sigui el meu cor sierra i fabra jordi curs 
3 

LEO 

anson roser cuentos para pensar bucay jorge curs 
3 

LEC 

anson roser espada y la rosa la martinez menchen antonio curs 
3 

LEO 

anson roser diari vermell de la carlota el lienas gemma curs 
2 

LP 

anson roser point blanc horowitz anthony curs LP 



Lector Títol Autor Curs LE/LP
2 

anson roser sobrevius casalderrey fina curs 
3 

LEC 

anson roser clan de la lloba el carranza maite curs 
3 

LP 

anson roser noia del foulard la deutsch xavier curs 
3 

LEC 

anson roser ombra del stuka l' hernandez pau joan curs 
3 

LEO 

anson roser maribel y la extraña familia mihura miguel curs 
3 

LEO 

anson roser aqui descansa nevares calders pere curs 
3 

LEO 

anson roser les bruixes no fan petons ullrich hortense curs 
3 

LP 

anson roser petita cronica d'un professor a 
secundaria 

sala toni curs 
3 

LEC 

anson roser cuentos para pensar bucay jorge curs 
3 

LP 

anson roser angus pintallavis i morrejades l' rennison louise curs 
2 

LP 

anson roser perfum el suskind patrick curs 
3 

LP 

anson roser si yo soy julieta y tu romeo 
¡bésame de una vez! 

barlow steve; skidmore 
steve 

curs 
2 

LP 

anson roser muerte de kurt cobain la santos care curs 
3 

LEO 

anson roser mecanoscrit del segon origen pedrolo manuel de curs 
2 

LEO 

anson roser mon de ben lighthart el ter haar jaap curs 
1 

LEC 

anson roser contes per telefon rodari gianni curs 
1 

LEO 

anson roser ull de la momia l' cortes jesus curs 
1 

LEO 

anson roser prohibit enamorar-se flegel sissi curs 
1 

LEC 

anson roser somni de tanger vernetta xavier curs 
1 

LEC 

anson roser taller de fantasia benet i jornet josep maria curs 
1 

LEO 

anson roser cuentos de la selva quiroga horacio curs 
2 

LEO 

anson roser jo no en se, de contes alegres armengol carles curs 
1 

LEC 

anson roser diari de zlata el filipovic zlata curs 
2 

LEC 

anson roser vuelta al mundo en 80 dias la verne jules curs 
2 

LEO 

anson roser si yo soy julieta y tu romeo 
besame de una vez 

barlow steve; skidmore 
steve 

curs 
1 

LP 

anson roser angus pintallavis i morrejades l' rennison louise curs LP 



Lector Títol Autor Curs LE/LP
1 

anson roser dossier de poesia ? curs 
2 

LEO 

anson roser assassinat del professor de 
matemàtiques l' 

sierra i fabra jordi curs 
1 

LEC 

arenas david venganza de gilead la abnett dan curs 
1 

LP 

arenas david contes per telefon rodari gianni curs 
1 

LEO 

arenas david ull de la momia l' cortes jesus curs 
1 

LEO 

arenas david harry potter rowling jk curs 
1 

LP 

arenas david taller de fantasia benet i jornet josep maria curs 
1 

LEO 

ayats mireia espada y la rosa la martinez menchen antonio curs 
3 

LEO 

ayats mireia ombra del stuka l' hernandez pau joan curs 
3 

LEO 

ayats mireia bruixeria i amor magic minte-konig bianka curs 
1 

LP 

ayats mireia esbudellador de l'eixample l' vernetta xavier curs 
1 

LEC 

ayats mireia muerte de kurt cobain la santos care curs 
3 

LEO 

ayats mireia maribel y la extraña familia mihura miguel curs 
3 

LEO 

ayats mireia pere joan i l'invisible en wolf klaus-peter curs 
1 

LP 

ayats mireia taller de fantasia benet i jornet josep maria curs 
1 

LEO 

ayats mireia dossier de poesia ? curs 
2 

LEO 

ayats mireia ull de la momia l' cortes jesus curs 
1 

LEO 

ayats mireia love hina 4 akamatsu ken curs 
2 

LP 

ayats mireia cuentos de la selva quiroga horacio curs 
2 

LEO 

ayats mireia operacio new york allen judy curs 
2 

LEO 

ayats mireia love hina 2 akamatsu ken curs 
2 

LP 

ayats mireia mecanoscrit del segon origen pedrolo manuel de curs 
2 

LEO 

ayats mireia love hina 1 akamatsu ken curs 
2 

LP 

ayats mireia vuelta al mundo en 80 dias la verne jules curs 
2 

LEO 

ayats mireia love nina 3 akamatsu ken curs 
2 

LP 

ayats mireia aqui descansa nevares calders pere curs LEO 



Lector Títol Autor Curs LE/LP
3 

ayats mireia contes per telefon rodari gianni curs 
1 

LEO 

baena javier comics manga ? curs 
2 

LP 

baena javier mecanoscrit del segon origen pedrolo manuel de curs 
2 

LEO 

baena javier naruto kishimoto masashi curs 
2 

LP 

baena javier zatch bell riaku makoto curs 
3 

LP 

baena javier rei dels senglars el garcia llorca antoni curs 
2 

LEC 

baena javier dossier de poesia ? curs 
2 

LEO 

baena javier one piece oda eiichiro curs 
2 

LP 

baena javier harry potter rowling jk curs 
2 

LP 

baena javier maribel y la extraña familia mihura miguel curs 
3 

LEO 

baena javier manolito gafotas lindo elvira curs 
3 

LP 

baena javier one piece oda eiichiro curs 
3 

LP 

baena javier aqui descansa nevares calders pere curs 
3 

LEO 

baena javier violinista abbeville el ? curs 
3 

LEC 

baena javier senyor dels anells el tolkien jrr curs 
1 

LP 

baena javier harry potter rowling jk curs 
1 

LP 

baena javier 666 calaixos folk jordi curs 
2 

LEO 

baena javier naruto kishimoto masashi curs 
3 

LP 

baena javier taller de fantasia benet i jornet josep maria curs 
1 

LEO 

baena javier contes per telefon rodari gianni curs 
1 

LEO 

baena javier cuentos de la selva quiroga horacio curs 
2 

LEO 

baena javier ull de la momia l' cortes jesus curs 
1 

LEO 

baena javier vuelta al mundo en 80 dias la verne jules curs 
2 

LEO 

baena javier ombra del stuka l' hernandez pau joan curs 
3 

LEO 

baena javier muerte de kurt cobain la santos care curs 
3 

LEO 

baena javier cuentos de la selva quiroga horacio curs LEO 



Lector Títol Autor Curs LE/LP
2 

baena javier espada y la rosa la martinez menchen antonio curs 
3 

LEO 

bah samba ombra del stuka l' hernandez pau joan curs 
3 

LEO 

bah samba no se si m'explico buenafuente andreu curs 
1 

LP 

bah samba aqui descansa nevares calders pere curs 
3 

LEO 

bah samba estudi en escarlata conan doyle curs 
1 

LEC 

bah samba de mica en mica s'omple la pica fuster jaume curs 
1 

LP 

bah samba espada y la rosa la martinez menchen antonio curs 
3 

LEO 

bah samba taller de fantasia benet i jornet josep maria curs 
1 

LEO 

bah samba contes per telefon rodari gianni curs 
1 

LEO 

bah samba ull de la momia l' cortes jesus curs 
1 

LEO 

bah samba dejame que te cuente bucay jorge curs 
3 

LP 

bah samba cuentos de la selva quiroga horacio curs 
2 

LEO 

bah samba muerte de kurt cobain la santos care curs 
3 

LEO 

bah samba m'agrada el futbol cruyff johan curs 
1 

LEC 

bah samba vuelta al mundo en 80 dias la verne jules curs 
2 

LEO 

bah samba mecanoscrit del segon origen pedrolo manuel de curs 
2 

LEO 

bah samba 666 calaixos folck jordi curs 
1 

LEC 

bah samba ombra del vent l' ruiz zafon carlos curs 
3 

LEO 

bah samba retorn el ulhman fred curs 
2 

LP 

bah samba siete iglesias las urban milos curs 
2 

LP 

bah samba diari d'anna frank el frank anna curs 
2 

LP 

bah samba maribel y la extraña familia mihura miguel curs 
3 

LEO 

bah samba amic retrobat l' uhlman fred curs 
1 

LEC 

bah samba dossier de poesia ? curs 
2 

LEO 

bah samba maradona la mano de dios burns curs 
2 

LP 

bah samba quin dia tan bestia rodgers mary curs LEC 



Lector Títol Autor Curs LE/LP
1 

bah samba camino a la felicidad bucay jorge curs 
3 

LP 

bah samba amic retrobat l' uhlman fred curs 
2 

LEO 

benssouna 
miriam 

taca vermella la pla joan curs 
1 

LP 

benssouna 
miriam 

espada y la rosa la martinez menchen antonio curs 
3 

LEO 

benssouna 
miriam 

xerres massa oates joyce carol curs 
3 

LEC 

benssouna 
miriam 

diari vermell de la carlota el lienas gemma curs 
3 

LEC 

benssouna 
miriam 

astronautes el mussol els sorribas sebastia curs 
1 

LP 

benssouna 
miriam 

diari de la neus el llobet gloria curs 
3 

LEC 

benssouna 
miriam 

cavaller cor molsut tamaro susanna curs 
1 

LP 

benssouna 
miriam 

maribel y la extraña familia mihura miguel curs 
3 

LEO 

benssouna 
miriam 

diari lila de la carlota el lienas gemma curs 
3 

LEC 

benssouna 
miriam 

entre el cel i la terra pons ponç curs 
1 

LP 

benssouna 
miriam 

flanagan de luxe martin andreu curs 
3 

LP 

benssouna 
miriam 

aloma rodoreda merce curs 
3 

LEO 

benssouna 
miriam 

estiu a borneo un garriga pilar curs 
1 

LEC 

benssouna 
miriam 

misteri de les quatre punyalades el hernandez pau joan curs 
3 

LEC 

benssouna 
miriam 

somni de tanger el vernetta xavier curs 
2 

LEO 

benssouna 
miriam 

taller de fantasia benet i jornet josep maria curs 
1 

LEO 

benssouna 
miriam 

faedor de mentides el roca maria carme curs 
1 

LEC 

benssouna 
miriam 

doctor guineu el gorriz josep curs 
1 

LEC 

benssouna 
miriam 

fantasma de la torre el gisbert francesc curs 
1 

LEC 

benssouna 
miriam 

assassinat del professor de 
matemàtiques l' 

sierra i fabra jordi curs 
1 

LEC 

benssouna 
miriam 

ombra del stuka l' hernandez pau joan curs 
3 

LEO 

benssouna 
miriam 

esbudellador de l'eixample l' vernetta xavier curs 
1 

LEC 

benssouna 
miriam 

cul de mal seient company merce curs 
1 

LP 

benssouna dossier de poesia ? curs LEO 



Lector Títol Autor Curs LE/LP
miriam 2 
benssouna 
miriam 

ull de la momia l' cortes jesus curs 
1 

LEO 

benssouna 
miriam 

vuelta al mundo en 80 dias la verne jules curs 
2 

LEO 

benssouna 
miriam 

mecanoscrit del segon origen pedrolo manuel de curs 
2 

LEO 

benssouna 
miriam 

video girl 1er katzura masakazu curs 
1 

LP 

benssouna 
miriam 

tina, superbruixa i la mania knister curs 
1 

LP 

benssouna 
miriam 

cuentos de la selva quiroga horacio curs 
2 

LEO 

benssouna 
miriam 

cocodril sota el llit un landa mariasun curs 
1 

LEC 

benssouna 
miriam 

contes per telefon rodari gianni curs 
1 

LEO 

benssouna 
miriam 

esclau del mercadal l' garcia i cornella dolors curs 
2 

LEO 

benssouna 
miriam 

de pelicula ? curs 
2 

LEC 

benssouna 
miriam 

aqui descansa nevares calders pere curs 
3 

LEO 

benssouna 
miriam 

muerte de kurt cobain la santos care curs 
3 

LEO 

benssouna 
miriam 

pescador pescat el gorriz josep curs 
1 

LP 

benssouna 
miriam 

serradora miserable la snicket lemony curs 
1 

LP 

bernado adria 666 calaixos folk jordi curs 
2 

LEC 

bernado adria mortadelo i filemon ibañez francisco curs 
3 

LP 

bernado adria cuentos de la selva quiroga horacio curs 
2 

LEO 

bernado adria taller de fantasia benet i jornet josep maria curs 
1 

LEO 

bernado adria dossier de poesia ? curs 
2 

LEO 

bernado adria harry potter y la orden del fenix rowling jk curs 
2 

LP 

bernado adria vuelta al mundo en 80 dias la verne jules curs 
2 

LEO 

bernado adria fantasma de venecia el ? curs 
2 

LEO 

bernado adria contes per telefon rodari gianni curs 
1 

LEO 

bernado adria penya dels tigres la brezina thomas curs 
1 

LP 

bernado adria muerte de kurt cobain la santos care curs 
3 

LEO 

bernado adria ull de la momia l' cortes jesus curs LEO 



Lector Títol Autor Curs LE/LP
1 

bernado adria aqui descansa nevares calders pere curs 
3 

LEO 

bernado adria maribel y la extraña familia mihura miguel curs 
3 

LEO 

bernado adria mecanoscrit del segon origen pedrolo manuel de curs 
2 

LEO 

bernado adria cuentos de la selva quiroga horacio curs 
2 

LEO 

bernado adria ombra del stuka l' hernandez pau joan curs 
3 

LEO 

bernado adria harry potter rowling jk curs 
1 

LP 

bernado adria espada y la rosa la martinez menchen antonio curs 
3 

LEO 

bonet pau contes per telefon rodari gianni curs 
1 

LEO 

bonet pau colmillo blanco london jack curs 
2 

LP 

bonet pau taller de fantasia benet i jornet josep maria curs 
1 

LEO 

bonet pau espada y la rosa la martinez menchen antonio curs 
3 

LEO 

bonet pau aqui descansa nevares calders pere curs 
3 

LEO 

bonet pau ullal blanc london jack curs 
3 

LP 

bonet pau ombra del stuka l' hernandez pau joan curs 
3 

LEO 

bonet pau maribel y la extraña familia mihura miguel curs 
3 

LEO 

bonet pau muerte de kurt cobain la santos care curs 
3 

LEO 

bonet pau mecanoscrit del segon origen pedrolo manuel de curs 
2 

LEO 

bonet pau ull de la momia l' cortes jesus curs 
1 

LEO 

bonet pau dossier de poesia ? curs 
2 

LEO 

bonet pau don quijote de la mancha cervantes miguel de curs 
1 

LP 

bonet pau asterix i obelix goscinny rené curs 
1 

LP 

bonet pau vuelta al mundo en 80 dias la verne jules curs 
2 

LEO 

bonet pau cuentos de la selva quiroga horacio curs 
2 

LEO 

bonet pau cuentos de la selva quiroga horacio curs 
2 

LEO 

cano ivan espada y la rosa la martinez menchen antonio curs 
3 

LEO 

cano ivan ull de la momia l' cortes jesus curs LEO 



Lector Títol Autor Curs LE/LP
1 

cano ivan maribel y la extraña familia mihura miguel curs 
3 

LEO 

cano ivan ombra del stuka l' hernandez pau joan curs 
3 

LEO 

cano ivan muerte de kurt cobain la santos care curs 
3 

LEO 

cano ivan aqui descansa nevares calders pere curs 
3 

LEO 

cano ivan taller de fantasia benet i jornet josep maria curs 
1 

LEO 

cano ivan zipi y zape escobar jose curs 
3 

LP 

cano ivan manolito gafotas lindo elvira curs 
2 

LP 

cano ivan dossier de poesia ? curs 
2 

LEO 

cano ivan vuelta al mundo en 80 dias la verne jules curs 
2 

LEO 

cano ivan contes per telefon rodari gianni curs 
1 

LEO 

cano ivan cuentos de la selva quiroga horacio curs 
2 

LEO 

cano ivan comics ? curs 
1 

LP 

cano ivan penya dels tigres la brezina thomas curs 
1 

LP 

cano ivan cuentos de la selva quiroga horacio curs 
2 

LEO 

cano ivan mecanoscrit del segon origen pedrolo manuel de curs 
2 

LEO 

carrasco enrique mecanoscrit del segon origen pedrolo manuel de curs 
2 

LEO 

carrasco enrique vuelta al mundo en 80 dias la verne jules curs 
2 

LEO 

carrasco enrique dossier de poesia ? curs 
2 

LEO 

carrascosa 
cristina 

muerte de kurt cobain la santos care curs 
3 

LEO 

carrascosa 
cristina 

alla on sigui el meu cor sierra i fabra jordi curs 
3 

LEC 

carrascosa 
cristina 

ull de la momia l' cortes jesus curs 
1 

LEO 

carrascosa 
cristina 

cuentos de la selva quiroga horacio curs 
2 

LEO 

carrascosa 
cristina 

dossier de poesia ? curs 
2 

LEO 

carrascosa 
cristina 

vuelta al mundo en 80 dias la verne jules curs 
2 

LEO 

carrascosa 
cristina 

espada y la rosa la martinez menchen antonio curs 
3 

LEO 

carrascosa tele boja la rodgers mary curs LEO 



Lector Títol Autor Curs LE/LP
cristina 2 
carrascosa 
cristina 

mecanoscrit del segon origen pedrolo manuel de curs 
2 

LEO 

carrascosa 
cristina 

maribel y la extraña familia mihura miguel curs 
3 

LEO 

carrascosa 
cristina 

ironman, el triatleta crutcher chris curs 
1 

LP 

carrascosa 
cristina 

cuentos de la selva quiroga horacio curs 
2 

LEO 

carrascosa 
cristina 

contes per telefon rodari gianni curs 
1 

LEO 

carrascosa 
cristina 

ombra del stuka l' hernandez pau joan curs 
3 

LEO 

carrascosa 
cristina 

taller de fantasia benet i jornet josep maria curs 
1 

LEO 

carrascosa 
cristina 

aqui descansa nevares calders pere curs 
3 

LEO 

casasola clara aqui descansa nevares calders pere curs 
3 

LEO 

casasola clara dossier de poesia ? curs 
2 

LEO 

casasola clara somni de tanger el vernetta xavier curs 
2 

LEO 

casasola clara amor pel mobil minte-konig bianka curs 
1 

LP 

casasola clara jo me'n vaig landa mariasun curs 
1 

LEC 

casasola clara somni de tanger vernetta xavier curs 
1 

LEC 

casasola clara tres es massa serra marius curs 
1 

LEC 

casasola clara espada y la rosa la martinez menchen antonio curs 
3 

LEO 

casasola clara taller de fantasia benet i jornet josep maria curs 
1 

LEO 

casasola clara mecanoscrit del segon origen pedrolo manuel de curs 
2 

LEO 

casasola clara camps de maduixes sierra i fabra jordi curs 
3 

LP 

casasola clara segrest de la bibliotecaria el mahy margaret curs 
1 

LEC 

casasola clara vuelta al mundo en 80 dias la verne jules curs 
2 

LEO 

casasola clara ombra del stuka l' hernandez pau joan curs 
3 

LEO 

casasola clara raquel simo isabel clara curs 
3 

LP 

casasola clara contes per telefon rodari gianni curs 
1 

LEO 

casasola clara muerte de kurt cobain la santos care curs 
3 

LEO 

casasola clara maribel y la extraña familia mihura miguel curs LEO 



Lector Títol Autor Curs LE/LP
3 

casasola clara diari vermell de la carlota el lienas gemma curs 
2 

LEC 

casasola clara ull de la momia l' cortes jesus curs 
1 

LEO 

casasola clara cuentos de la selva quiroga horacio curs 
2 

LEO 

casasola clara interrail miralles francesc curs 
3 

LEO 

casasola clara primera vegada la barguño laura curs 
2 

LP 

castaño adrian taller de fantasia benet i jornet josep maria curs 
1 

LEO 

castaño adrian ull de la momia l' cortes jesus curs 
1 

LEO 

castaño adrian muerte de kurt cobain la santos care curs 
3 

LEO 

castaño adrian ombra del stuka l' hernandez pau joan curs 
3 

LEO 

castaño adrian vuelta al mundo en 80 dias la verne jules curs 
2 

LEO 

castaño adrian mecanoscrit del segon origen pedrolo manuel de curs 
2 

LEO 

castaño adrian contes per telefon rodari gianni curs 
1 

LEO 

castaño adrian cuentos de la selva quiroga horacio curs 
2 

LEO 

castaño adrian hack bandai curs 
2 

LP 

castaño adrian dossier de poesia ? curs 
2 

LEO 

castaño adrian dragon ball toryama akira curs 
2 

LP 

castaño adrian 20.000 leguas de viaje submarino verne jules curs 
2 

LEO 

castaño adrian graff nation ? curs 
1 

LP 

castaño adrian aventures de la ma negra les jurgen press hans curs 
1 

LEC 

castaño adrian dragon ballz: namek toryama akira curs 
1 

LP 

chavez adrian ull de la momia l' cortes jesus curs 
1 

LEO 

chavez adrian taller de fantasia benet i jornet josep maria curs 
1 

LEO 

chavez adrian mortadelo y filemon ibañez francisco curs 
1 

LP 

chavez adrian contes per telefon rodari gianni curs 
1 

LEO 

cladera albert ull de la momia l' cortes jesus curs 
1 

LEO 

cladera albert momia la conan doyle arthur curs LP 



Lector Títol Autor Curs LE/LP
1 

cladera albert taller de fantasia benet i jornet josep maria curs 
1 

LEO 

cladera albert terror el ? curs 
1 

LP 

cladera albert contes per telefon rodari gianni curs 
1 

LEO 

cladera albert segrest de la cantant de rock casals pere curs 
1 

LP 

cortes jesus harry potter i el misteri del princep rowling jk curs 
3 

LP 

cortes jesus love hina akamatsu ken curs 
2 

LP 

cortes jesus harry potter y la orden del fenix rowling jk curs 
2 

LP 

cortes jesus dossier de poesia ? curs 
2 

LEO 

cortes jesus ull de la momia l' cortes jesus curs 
1 

LEO 

cortes jesus naruto kishimoto masashi curs 
2 

LP 

cortes jesus interrail miralles francesc curs 
3 

LEC 

cortes jesus gat negre i altres relats el poe edgar allan curs 
3 

LEC 

cortes jesus harry potter i la orden del fenix rowling jk curs 
3 

LP 

cortes jesus nemesis asimov isaac curs 
3 

LP 

cortes jesus harry potter i el misteri del princep rowling jk curs 
3 

LP 

cortes jesus harry potter y el caliz de fuego rowling jk curs 
3 

LP 

cortes jesus calidoscopi ? curs 
3 

LEO 

cortes jesus espada y la rosa la martinez menchen antonio curs 
3 

LEO 

cortes jesus maribel y la extraña familia mihura miguel curs 
3 

LEO 

cortes jesus aqui descansa nevares calders pere curs 
3 

LEO 

cortes jesus harry potter y el misterio del 
principe 

rowling jk curs 
2 

LP 

cortes jesus travessia la creech sharon curs 
1 

LEC 

cortes jesus kamikaze kaito jeame 13 tanemura arina curs 
1 

LP 

cortes jesus mecanoscrit del segon origen pedrolo manuel de curs 
2 

LEO 

cortes jesus inu-yasha 12 takahashi rumiko curs 
1 

LP 

cortes jesus karekano (col·leccio) tsuda masani curs LP 



Lector Títol Autor Curs LE/LP
1 

cortes jesus karekano (col·leccio) tsuda masani curs 
1 

LP 

cortes jesus contes per telefon rodari gianni curs 
1 

LEO 

cortes jesus casa de les acacies la canela merce curs 
1 

LEC 

cortes jesus ulisses el corb garcia llorca antoni curs 
1 

LEC 

cortes jesus ombra del stuka l' hernandez pau joan curs 
3 

LEO 

cortes jesus naruto, 1-8 kishimoto masashi curs 
1 

LP 

cortes jesus comics manga ? curs 
2 

LP 

cortes jesus muerte de kurt cobain la santos care curs 
3 

LEO 

cortes jesus templo de istar el weis margaret - hickman 
tracy 

curs 
3 

LP 

cortes jesus vuelta al mundo en 80 dias la verne jules curs 
2 

LEO 

cortes jesus cabell d'angel ganges montse curs 
1 

LEC 

cortes jesus ulls de l'aiguamoll els alcoverro agusti curs 
1 

LEC 

cortes jesus taller de fantasia benet i jornet josep maria curs 
1 

LEO 

cortes jesus kamikaze kaito jeanne tanemura arina curs 
1 

LP 

cortes jesus anillo del principe el reuter bjarne curs 
2 

LP 

cortes jesus somos chicos de menta yoshizumi wataru curs 
3 

LP 

crespo adriana aqui descansa nevares calders pere curs 
3 

LEO 

crespo adriana ombra del stuka l' hernandez pau joan curs 
3 

LEO 

crespo adriana septimus sage angie curs 
3 

LP 

crespo adriana one piece oda eiichiro curs 
3 

LP 

crespo adriana it (eso) king stephen curs 
3 

LP 

crespo adriana puerta de ptolomeo la stroud jonathan curs 
3 

LP 

crespo adriana mecanoscrit del segon origen pedrolo manuel de curs 
2 

LEO 

crespo adriana bola de drac toriyama akira curs 
3 

LP 

crespo adriana molly moon byng georgia curs 
1 

LP 

crespo adriana muerte de kurt cobain la santos care curs LEO 



Lector Títol Autor Curs LE/LP
3 

crespo adriana historia interminable la ende michael curs 
1 

LP 

crespo adriana harry potter rowling jk curs 
1 

LP 

crespo adriana senyor dels anells el tolkien jrr curs 
1 

LP 

crespo adriana contes per telefon rodari gianni curs 
1 

LEO 

crespo adriana ull de la momia l' cortes jesus curs 
1 

LEO 

crespo adriana cementerio de animales king stephen curs 
1 

LP 

crespo adriana dossier de poesia ? curs 
2 

LEO 

crespo adriana imperio de los lobos el grange jean curs 
2 

LP 

crespo adriana evangelion anno hideaki curs 
2 

LP 

crespo adriana vuelta al mundo en 80 dias la verne jules curs 
2 

LEO 

crespo adriana maribel y la extraña familia mihura miguel curs 
3 

LEO 

crespo adriana cuentos de la selva quiroga horacio curs 
2 

LEO 

crespo adriana harry potter y el misterio del 
principe 

rowling jk curs 
2 

LP 

crespo adriana inuyasha takahashi rumiko curs 
2 

LP 

crespo adriana ojo del golem el stroud jonathan curs 
2 

LP 

crespo adriana retorno del rey, el - las dos torres tolkien jrr curs 
2 

LP 

crespo adriana taller de fantasia benet i jornet josep maria curs 
1 

LEO 

crespo adriana cuentos de la selva quiroga horacio curs 
2 

LEO 

deya joan diari vermell d'en flanagan el martin jaume curs 
2 

LEC 

deya joan vuelta al mundo en 80 dias la verne jules curs 
2 

LEO 

deya joan tornen els grisos diversos curs 
1 

LP 

deya joan crit del comte arnau el terradas joan curs 
1 

LEC 

deya joan com son els sindicats? sarsanedas oleguer curs 
1 

LP 

deya joan illa del carrer dels ocells l' orlev uri curs 
2 

LEO 

deya joan dossier de poesia ? curs 
2 

LEO 

deya joan es deia jan korschunow irina curs LEC 



Lector Títol Autor Curs LE/LP
3 

deya joan cuentos de la selva quiroga horacio curs 
2 

LEO 

deya joan antologia del pamfletismo del pgb 
y cgt 

? curs 
2 

LP 

deya joan segunda guerra mundial la ? curs 
2 

LP 

deya joan mecanoscrit del segon origen pedrolo manuel de curs 
2 

LEO 

deya joan ull de la momia l' cortes jesus curs 
1 

LEO 

deya joan por los hijos lo que sea paramos evaristo curs 
2 

LP 

deya joan espada y la rosa la martinez menchen antonio curs 
3 

LEO 

deya joan ombra del stuka l' hernandez pau joan curs 
3 

LEO 

deya joan manifesto comunista  curs 
2 

LEC 

deya joan catalunya i l'estatut d'autonomia sobreques jaume curs 
1 

LP 

deya joan CNT- su ideología ? curs 
3 

LEO 

deya joan tornen els grisos autors divers curs 
3 

LEC 

deya joan contes per telefon rodari gianni curs 
1 

LEO 

deya joan illa del carrer dels ocells orlev uri curs 
3 

LEO 

deya joan somni de tanger el vernetta xavier curs 
3 

LEO 

deya joan taller de fantasia benet i jornet josep maria curs 
1 

LEO 

deya joan asmir no vol fusells l' mattingley christobel curs 
1 

LEC 

deya joan muerte de kurt cobain la santos care curs 
3 

LEO 

deya Joan anarquistas españoles los cesar lorenzo curs 
2 

LEC 

deya joan aqui descansa nevares calders pere curs 
3 

LEO 

deya joan maribel y la extraña familia mihura miguel curs 
3 

LEO 

fernandez aitor casa de les acacies la canela merce curs 
1 

LEC 

fernandez aitor ull de la momia l' cortes jesus curs 
1 

LEO 

fernandez aitor casa de cadaques la mettini ruben curs 
1 

LEC 

fernandez aitor estiu a borneo un garriga pilar curs 
1 

LEC 

fernandez aitor cofre del negrer el lorman josep curs LEC 
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1 

fernandez aitor contes per telefon rodari gianni curs 
1 

LEO 

fernandez aitor taller de fantasia benet i jornet josep maria curs 
1 

LEO 

fernandez aitor penya dels tigres la brezina thomas curs 
1 

LP 

ferrando hector cuentos de la selva quiroga horacio curs 
2 

LEO 

ferrando hector amic retrobat l' uhlman fred curs 
1 

LEC 

ferrando hector cant de l'esparver el carbo joaquin curs 
2 

LEC 

ferrando hector secret de l'ordinador el aymerich maria curs 
1 

LEC 

ferrando hector hi ha un nen al lavabo de les 
nenes 

sachar louis curs 
1 

LEC 

ferrando hector xut a porta delerm philippe curs 
1 

LEC 

ferrando hector homes de les cadires els sierra i fabra jordi curs 
1 

LEC 

ferrando hector cabell d'angel ganges montse curs 
1 

LEC 

ferrando hector crim al balneari un trigo xulio ricardo curs 
1 

LEC 

ferrando hector casa de les acacies la canela merce curs 
1 

LEC 

ferrando hector assassinat del professor de 
matemàtiques l' 

sierra i fabra jordi curs 
1 

LEC 

ferrando hector esbudellador de l'eixample l' vernetta xavier curs 
1 

LEC 

ferrando hector flanagan 007 martin andreu curs 
3 

LEO 

ferrando hector esfera maragda l' lorman joseph curs 
2 

LEC 

ferrando hector diari de Zlata el filipovic zlata curs 
2 

LEC 

ferrando hector operacio new york allen judy curs 
2 

LEC 

ferrando hector taller de fantasia benet i jornet josep maria curs 
1 

LEO 

ferrando hector sense adreça coneguda vernetta xavier curs 
1 

LEC 

ferrando hector bosque de los pigmeos el allende isabel curs 
1 

LP 

ferrando hector casa del terror la brezina thomas curs 
1 

LEC 

ferrando hector pedra magica la fañanas miquel curs 
1 

LEC 

ferrando hector malefici de la momia el mcmullan kate curs 
1 

LEC 

ferrando hector ull de la momia l' cortes jesus curs LEO 
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1 

ferrando hector club dels caps rapats el sotorra andreu curs 
2 

LEC 

ferrando hector contes per telefon rodari gianni curs 
1 

LEO 

ferrando hector nen que vivia als estels el sierra i fabra jordi curs 
1 

LEC 

ferrando hector christine king stephen curs 
2 

LP 

ferrando hector maribel y la extraña familia mihura miguel curs 
3 

LEO 

ferrando hector nirvana formiguera pere curs 
2 

LEO 

ferrando hector aqui descansa nevares calders pere curs 
3 

LEO 

ferrando hector grimpow abalos rafael curs 
3 

LP 

ferrando hector espada y la rosa la martinez menchen antonio curs 
3 

LEO 

ferrando hector ejercito negro el garcia-clairac santiago curs 
3 

LP 

ferrando hector ombra del stuka l' hernandez pau joan curs 
3 

LEO 

ferrando hector grimpow abalos rafael curs 
3 

LEC 

ferrando hector clots sachar louis curs 
1 

LEC 

ferrando hector muerte de kurt cobain la santos care curs 
3 

LEO 

ferrando hector vei prohibit el bertran xavier curs 
2 

LEC 

ferrando hector decisio de l'emma la zoller elisabeth curs 
1 

LEC 

ferrando hector dossier de poesia ? curs 
2 

LEO 

ferrando hector carretera maldita king stephen curs 
2 

LP 

ferrando hector vuelta al mundo en 80 dias la verne jules curs 
2 

LEO 

ferrando hector mecanoscrit del segon origen pedrolo manuel de curs 
2 

LEO 

ferrando hector amor al camp de futbol minte-konig bianka curs 
1 

LP 

ferrando hector colla del mar i el secret de la caixa 
forta la 

gorriz josep curs 
1 

LEC 

ferrando maria 
del mar 

perdoni a quin segle diu que som? bages noemi curs 
1 

LEC 

ferrando maria 
del mar 

quan la terra era plana moras toni curs 
1 

LEC 

ferrando maria 
del mar 

taller de fantasia benet i jornet josep maria curs 
1 

LEO 

ferrando maria contes per telefon rodari gianni curs LEO 



Lector Títol Autor Curs LE/LP
del mar 1 
ferrando maria 
del mar 

ull de la momia l' cortes jesus curs 
1 

LEO 

ferrando maria 
del mar 

malefici de la momia el mcmullan kate curs 
1 

LEC 

ferrando maria 
del mar 

estiu a borneo un garriga pilar curs 
1 

LEC 

ferrando maria 
del mar 

test d'amor minte-konig bianka curs 
1 

LP 

ferrando maria 
del mar 

entre bastidors cabeza anna curs 
1 

LEC 

ferrando maria 
del mar 

hi ha un nen al lavabo de les 
nenes 

sachar louis curs 
1 

LEC 

ferrando maria 
del mar 

asmir no vol fusells l' mattingley christobel curs 
1 

LEC 

ferrando maria 
del mar 

illa del carrer dels ocells l' orlev uri curs 
1 

LEC 

ferrando maria 
del mar 

aventura del llac assassi l' lienas gemma curs 
1 

LEC 

ferrando maria 
del mar 

ulls de l'aiguamoll els alcoverro agusti curs 
1 

LEC 

ferrando maria 
del mar 

maribel y la extraña familia mihura miguel curs 
3 

LEO 

ferrando maria 
del mar 

aqui descansa nevares calders pere curs 
3 

LEO 

ferrando maria 
del mar 

sobrevius casalderrey fina curs 
3 

LP 

ferrando maria 
del mar 

petita cronica d'un professor a 
secundaria 

sala toni curs 
3 

LP 

ferrando maria 
del mar 

cuentos para pensar bucay jorge curs 
3 

LP 

ferrando maria 
del mar 

espada y la rosa la martinez menchen antonio curs 
3 

LEO 

ferrando maria 
del mar 

colla del mar i el secret de la caixa 
forta la 

gorriz josep curs 
1 

LEC 

ferrer julia aqui descansa nevares calders pere curs 
3 

LEO 

ferrer julia gos dels baskerville el conan doyle artur curs 
2 

LP 

ferrer julia reino del dragon de oro el allende isabel curs 
1 

LP 

ferrer julia harry potter rowling jk curs 
2 

LP 

ferrer julia cor de tinta funke cornelia curs 
2 

LP 

ferrer julia tres porquets els scieszka jon curs 
2 

LP 

ferrer julia mecanoscrit del segon origen pedrolo manuel de curs 
2 

LEO 

ferrer julia cuentos de la selva quiroga horacio curs 
2 

LEO 

ferrer julia llargavistes d'ambre el pullman philip curs LP 
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1 

ferrer julia molly moon 3 byng georgia curs 
2 

LP 

ferrer julia espada y la rosa la martinez menchen antonio curs 
3 

LEO 

ferrer julia muerte de kurt cobain la santos care curs 
3 

LEO 

ferrer julia drive to dubai till julie curs 
3 

LEC 

ferrer julia ombra del stuka l' hernandez pau joan curs 
3 

LEO 

ferrer julia maribel y la extraña familia mihura miguel curs 
3 

LEO 

ferrer julia filla del ganges la miro asha curs 
3 

LEO 

ferrer julia taller de fantasia benet i jornet josep maria curs 
1 

LEO 

ferrer julia contes per telefon rodari gianni curs 
1 

LEO 

ferrer julia dossier de poesia ? curs 
2 

LEO 

ferrer julia amor per el mobil minte-konig bianka curs 
2 

LP 

ferrer julia cuentos de la selva quiroga horacio curs 
2 

LEO 

ferrer julia vuelta al mundo en 80 dias la verne jules curs 
2 

LEO 

ferrer julia ull de la momia l' cortes jesus curs 
1 

LEO 

flores lorena harry potter rowling jk curs 
1 

LP 

flores lorena vuelta al mundo en 80 dias la verne jules curs 
2 

LEO 

flores lorena mecanoscrit del segon origen pedrolo manuel de curs 
2 

LEO 

flores lorena cuando late un corazon steel danielle curs 
2 

LP 

flores lorena ull de la momia l' cortes jesus curs 
1 

LEO 

flores lorena dossier de poesia ? curs 
2 

LEO 

flores lorena abrazame con todas tus fuerzas akimoto nami curs 
2 

LP 

flores lorena ombra del stuka l' hernandez pau joan curs 
3 

LEO 

flores lorena cuentos de la selva quiroga horacio curs 
2 

LEO 

flores lorena contes per telefon rodari gianni curs 
1 

LEO 

flores lorena no me lo digas con flores 6 - 
manga 

kamio yoko curs 
2 

LP 

flores lorena muerte de kurt cobain la santos care curs LEO 
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3 

flores lorena maribel y la extraña familia mihura miguel curs 
3 

LEO 

flores lorena tot et sera pres hernandez pau joan curs 
3 

LEC 

flores lorena cuentos de la selva quiroga horacio curs 
2 

LEO 

flores lorena aqui descansa nevares calders pere curs 
3 

LEO 

flores lorena diari d'anna frank el frank anna curs 
1 

LP 

flores lorena cuando late un corazón steel danielle curs 
1 

LP 

flores lorena somos chicos de menta yoshizumi nataru curs 
2 

LP 

flores lorena abrazame con toda tu alma akimoto nami curs 
3 

LP 

flores lorena flores en el atico andrews vc curs 
3 

LEC 

flores lorena taller de fantasia benet i jornet josep maria curs 
1 

LEO 

flores lorena espada y la rosa la martinez menchen antonio curs 
3 

LEO 

fuste gemma matilda dahl roal curs 
1 

LP 

fuste gemma gramatica es una dolça canço la orsenna erik curs 
3 

LEC 

fuste gemma taller de fantasia benet i jornet josep maria curs 
1 

LEO 

fuste gemma fantasma de la torre el gisbert francesc curs 
3 

LEO 

fuste gemma espada y la rosa la martinez menchen antonio curs 
3 

LEO 

fuste gemma aixi es la vida carlota lienas gemma curs 
2 

LEO 

fuste gemma dossier de poesia ? curs 
2 

LEO 

fuste gemma como te atreves a leer mi e-mail ? curs 
3 

LP 

fuste gemma aqui descansa nevares calders pere curs 
3 

LEO 

fuste gemma assassinat del professor de 
matemàtiques l' 

sierra i fabra jordi curs 
1 

LEC 

fuste gemma vuelta al mundo en 80 dias la verne jules curs 
2 

LEO 

fuste gemma muerte de kurt cobain la santos care curs 
3 

LEO 

fuste gemma matilda dahl roald curs 
3 

LP 

fuste gemma mecanoscrit del segon origen pedrolo manuel de curs 
2 

LEO 

fuste gemma maribel y la extraña familia mihura miguel curs LEO 



Lector Títol Autor Curs LE/LP
3 

fuste gemma ombra del stuka l' hernandez pau joan curs 
3 

LEO 

fuste gemma ull de la momia l' cortes jesus curs 
1 

LEO 

fuste gemma contes per telefon rodari gianni curs 
1 

LEO 

galan lorena ull de la momia l' cortes jesus curs 
1 

LEO 

galan lorena quan els gats se senten molt sols landa mariasun curs 
1 

LEC 

galan lorena comic de les WITCH ? curs 
1 

LP 

galan lorena enigma de la muntanya santa l' arrufat carme curs 
1 

LP 

galan lorena contes per telefon rodari gianni curs 
1 

LEO 

galan lorena espada y la rosa la martinez menchen antonio curs 
3 

LEO 

galan lorena nit que vam a plorar per mi la hernandez i ventosa xavier curs 
3 

LEC 

galan lorena aqui descansa nevares calders pere curs 
3 

LEO 

galan lorena cuentos de la selva quiroga horacio curs 
2 

LEO 

galan lorena club dels caps rapats el sotorra andreu curs 
3 

LEO 

galan lorena mecanoscrit del segon origen pedrolo manuel de curs 
2 

LEO 

galan lorena taller de fantasia benet i jornet josep maria curs 
1 

LEO 

galan lorena estiu a borneo un garriga pilar curs 
1 

LEC 

galan lorena muerte de kurt cobain la santos care curs 
3 

LEO 

galan lorena dossier de poesia ? curs 
2 

LEO 

galan lorena vuelta al mundo en 80 dias la verne jules curs 
2 

LEO 

galan lorena maribel y la extraña familia mihura miguel curs 
3 

LEO 

galan lorena ombra del stuka l' hernandez pau joan curs 
3 

LEO 

gallego adria ombra del stuka l' hernandez pau joan curs 
3 

LEO 

gallego adria espada y la rosa la martinez menchen antonio curs 
3 

LEO 

gallego adria bola de drac toriyama akira curs 
3 

LEC 

gallego adria taller de fantasia benet i jornet josep maria curs 
1 

LEO 

gallego adria contes per telefon rodari gianni curs LEO 



Lector Títol Autor Curs LE/LP
1 

gallego adria ull de la momia l' cortes jesus curs 
1 

LEO 

gallego adria cofre del negrer el lorman josep curs 
1 

LEC 

gallego adria mon de ben lighthart el ter haar jaap curs 
1 

LEC 

gallego adria diari de zlata filipovic zlata curs 
1 

LEC 

gallego adria casa de les acacies la canela merce curs 
1 

LEC 

gallego adria mecanoscrit del segon origen pedrolo manuel de curs 
2 

LEO 

gallego adria green planet lindop christine curs 
3 

LEC 

gallego adria cuentos para pensar bucay jorge curs 
3 

LEC 

gallego adria harry potter rowling jk curs 
2 

LP 

gallego adria nirvana formiguera pere curs 
2 

LEO 

gallego adria aqui descansa nevares calders pere curs 
3 

LEO 

gallego adria meu amic friedrich el richter hans peter curs 
3 

LEC 

gallego adria cuentos para pensar bucay jorge curs 
3 

LP 

gallego adria si menges una llimona sense fer 
ganyotes 

pamies sergi curs 
3 

LEO 

gallego adria harry potter i el misteri del princep rowling jk curs 
3 

LP 

gallego adria dossier de poesia ? curs 
2 

LEO 

gallego adria vuelta al mundo en 80 dias la verne jules curs 
2 

LEO 

gallego adria muerte de kurt cobain la santos care curs 
3 

LEO 

gallego adria cuentos de la selva quiroga horacio curs 
2 

LEO 

gallego albert dragon ball z toriyama akira curs 
2 

LP 

gallego albert taller de fantasia benet i jornet josep maria curs 
1 

LEO 

gallego albert sherlock holmes conan doyle arthur curs 
3 

LP 

gallego albert maribel y la extraña familia mihura miguel curs 
3 

LEO 

gallego albert vuelta al mundo en 80 dias la verne jules curs 
2 

LEO 

gallego albert bola de drac toriyama akira curs 
3 

LP 

gallego albert love hina akamatsu ken curs LP 
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2 

gallego albert harry potter y la camara secreta rowling jk curs 
2 

LP 

gallego albert manolito gafotas lindo elvira curs 
3 

LP 

gallego albert ombra del stuka l' hernandez pau joan curs 
3 

LEO 

gallego albert naruto kishimoto masashi curs 
2 

LP 

gallego albert harry potter rowling jk curs 
1 

LP 

gallego albert harry potter i la camara secreta rowling jk curs 
3 

LP 

gallego albert kidman ? curs 
3 

LEO 

gallego albert crit de compte arnau el terradas joan curs 
2 

LEO 

gallego albert espada y la rosa la martinez menchen antonio curs 
3 

LEO 

gallego albert harry potter rowling jk curs 
2 

LP 

gallego albert dragon ball toriyama akira curs 
2 

LP 

gallego albert aqui descansa nevares calders pere curs 
3 

LEO 

gallego albert muerte de kurt cobain la santos care curs 
3 

LEO 

gallego albert dossier de poesia ? curs 
2 

LEO 

gallego albert cuentos de la selva quiroga horacio curs 
2 

LEO 

gallego albert chicas al rescate lansky bruce curs 
1 

LP 

gallego albert colla dels deu carbo joaquim curs 
1 

LP 

gallego albert dragon ball z- manga toriyama akira curs 
2 

LP 

gallego albert cuentos de la selva quiroga horacio curs 
2 

LEO 

gallego albert contes per telefon rodari gianni curs 
1 

LEO 

gallego albert mecanoscrit del segon origen pedrolo manuel de curs 
2 

LEO 

gallego albert ull de la momia l' cortes jesus curs 
1 

LEO 

gamero lidia alla on sigui el meu cor sierra i fabra jordi curs 
3 

LEO 

gamero lidia taller de fantasia benet i jornet josep maria curs 
1 

LEO 

gamero lidia maribel y la extraña familia mihura miguel curs 
3 

LEO 

gamero lidia dossier de poesia ? curs LEO 
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2 

gamero lidia vuelta al mundo en 80 dias la verne jules curs 
2 

LEO 

gamero lidia muerte de kurt cobain la santos care curs 
3 

LEO 

gamero lidia cuentos de la selva quiroga horacio curs 
2 

LEO 

gamero lidia ombra del stuka l' hernandez pau joan curs 
3 

LEO 

gamero lidia nahid la meva germana afganesa tortajada anna curs 
2 

LEO 

gamero lidia contes per telefon rodari gianni curs 
1 

LEO 

gamero lidia aqui descansa nevares calders pere curs 
3 

LEO 

gamero lidia ull de la momia l' cortes jesus curs 
1 

LEO 

gamero lidia okupada santos care curs 
3 

LP 

gamero lidia asmir no vol fusells l' mattingley christobel curs 
1 

LEC 

gamero lidia espada y la rosa la martinez menchen antonio curs 
3 

LEO 

gamero lidia mecanoscrit del segon origen pedrolo manuel de curs 
2 

LEO 

gandia edgar hobbit el tolkien jrr curs 
3 

LP 

gandia edgar ull de la momia l' cortes jesus curs 
1 

LEO 

gandia edgar ultimo saludo de sherlock holmes 
el 

conan doyle artur curs 
2 

LP 

gandia edgar 20000 leguas de viaje submarino verne jules curs 
2 

LP 

gandia edgar maribel y la extraña familia mihura miguel curs 
3 

LEO 

gandia edgar dossier de poesia ? curs 
2 

LEO 

gandia edgar ombra del stuka l' hernandez pau joan curs 
3 

LEO 

gandia edgar detectiu conan el aoyama gosho curs 
2 

LP 

gandia edgar 20000 leguas de viaje submarino verne julio curs 
3 

LP 

gandia edgar espada y la rosa la martinez menchen antonio curs 
3 

LEO 

gandia edgar vuelta al mundo en 80 dias la verne jules curs 
2 

LEO 

gandia edgar home sense rostre l' holland isabelle curs 
3 

LEC 

gandia edgar nombre de la rosa el eco umberto curs 
3 

LP 

gandia edgar sherlock holmes el ultimo suspiro conan doyle arthur curs LP 
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3 

gandia edgar detectiu conan el aoyama gosho curs 
3 

LP 

gandia edgar 20th century boys urasawa naoki curs 
3 

LP 

gandia edgar muerte de kurt cobain la santos care curs 
3 

LEO 

gandia edgar aqui descansa nevares calders pere curs 
3 

LEO 

gandia edgar harry potter i el misteri del princep rowling jk curs 
3 

LP 

gandia edgar contes per telefon rodari gianni curs 
1 

LEO 

gandia edgar taller de fantasia benet i jornet josep maria curs 
1 

LEO 

gandia edgar hobbit el tolkien jrr curs 
1 

LP 

gandia edgar indias negras las verne jules curs 
1 

LP 

gandia edgar mecanoscrit del segon origen pedrolo manuel de curs 
2 

LEO 

gandia edgar superexecutiu el verges oriol curs 
2 

LEO 

gandia edgar cuentos de la selva quiroga horacio curs 
2 

LEO 

gandia edgar harry potter y el misterio del 
principe 

rowling jk curs 
2 

LP 

gandia edgar cinco los blyton enid curs 
1 

LP 

gandia edgar 20.000 leguas de viaje submarino verne julio curs 
1 

LP 

gandia edgar harry potter rowling jk curs 
1 

LP 

gandia edgar harry potter rowling jk curs 
1 

LP 

gandia edgar senyor dels anells el tolkien jrr curs 
1 

LP 

gandia edgar harry potter rowling jk curs 
1 

LP 

gandia edgar silmarilion el tolkien jrr curs 
1 

LP 

gandia edgar 20th century boy's urasana naoki curs 
2 

LP 

gandia edgar naruto kishimoto masashi curs 
2 

LP 

gandia edgar cuentos de la selva quiroga horacio curs 
2 

LEO 

gandia edgar misterio de los hijos de Lua casalderrey fina curs 
1 

LP 

gandia edgar don quijote de la mancha cervantes miguel de curs 
1 

LP 

gandia edgar rurouni kenshin watsuki nobuhiro curs LP 
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2 

garrido pili ombra del stuka l' hernandez pau joan curs 
3 

LEO 

garrido pili aqui descansa nevares calders pere curs 
3 

LEO 

garrido pili muerte de kurt cobain la santos care curs 
3 

LEO 

garrido pili maribel y la extraña familia mihura miguel curs 
3 

LEO 

garrido pili mecanoscrit del segon origen pedrolo manuel de curs 
2 

LEO 

garrido pili espada y la rosa la martinez menchen antonio curs 
3 

LEO 

garrido pili contes per telefon rodari gianni curs 
1 

LEO 

garrido pili dia muy ajetreado un ? curs 
1 

LP 

garrido pili salida la ? curs 
1 

LP 

garrido pili cambio de cuerpo ? curs 
1 

LP 

garrido pili quin dia tan bestia rodgers mary curs 
1 

LP 

garrido pili ull de la momia l' cortes jesus curs 
1 

LEO 

garrido pili diari de bridget jones el fielding helen curs 
1 

LP 

garrido pili vuelta al mundo en 80 dias la verne jules curs 
2 

LEO 

garrido pili cuentos de la selva quiroga horacio curs 
2 

LEO 

garrido pili cuentos de la selva quiroga horacio curs 
2 

LEO 

garrido pili taller de fantasia benet i jornet josep maria curs 
1 

LEO 

garrido pili dossier de poesia ? curs 
2 

LEO 

garriga sergi senyor dels anells el tolkien jrr curs 
1 

LP 

garriga sergi senyor dels anells el tolkien jrr curs 
1 

LP 

garriga sergi artemis fowl colfer eoin curs 
1 

LP 

garriga sergi doctor guineu el gorriz josep curs 
1 

LEC 

garriga sergi contes per telefon rodari gianni curs 
1 

LEO 

garriga sergi cofre del negrer el lorman josep curs 
1 

LEC 

garriga sergi vuelta al mundo en 80 dias la verne jules curs 
2 

LEO 

garriga sergi travessia la creech sharon curs LEC 
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1 

garriga sergi mecanoscrit del segon origen pedrolo manuel de curs 
2 

LEO 

garriga sergi Prich, el nen ferit, en bayle reine-m. curs 
2 

LEC 

garriga sergi fantasmes de venècia egea octavi curs 
2 

LEC 

garriga sergi ull de la momia l' cortes jesus curs 
1 

LEO 

garriga sergi assassinat del professor de 
matemàtiques l' 

sierra i fabra jordi curs 
1 

LEC 

garriga sergi fantasma de la torre el gisbert francesc curs 
1 

LEC 

garriga sergi taller de fantasia benet i jornet josep maria curs 
1 

LEO 

garriga sergi harry potter rowling jk curs 
1 

LP 

garriga sergi dossier de poesia ? curs 
2 

LEO 

garriga sergi aqui descansa nevares calders pere curs 
3 

LEO 

garriga sergi vengança dels criptosaures la pla joan curs 
2 

LEO 

garriga sergi faedor de mentides el roca maria carme curs 
2 

LEO 

garriga sergi esfera maragda l' lorman joseph curs 
2 

LEC 

garriga sergi últim manuscrit incomplet l' gascon i roe dalmy curs 
3 

LP 

garriga sergi espada y la rosa la martinez menchen antonio curs 
3 

LEO 

garriga sergi doble assesinat a l'abadìa mirande jacqueline curs 
3 

LP 

garriga sergi dos mons un planeta querol jordi curs 
2 

LEO 

garriga sergi naufragi de zanzibar el morpurgo michael curs 
3 

LEC 

garriga sergi maribel y la extraña familia mihura miguel curs 
3 

LEO 

garriga sergi cuentos de la selva quiroga horacio curs 
2 

LEO 

garriga sergi muerte de kurt cobain la santos care curs 
3 

LEO 

garriga sergi ombra del stuka l' hernandez pau joan curs 
3 

LEO 

godoy claudia maribel y la extraña familia mihura miguel curs 
3 

LEO 

godoy claudia aqui descansa nevares calders pere curs 
3 

LEO 

godoy claudia dossier de poesia ? curs 
2 

LEO 

godoy claudia cuentos de la selva quiroga horacio curs LEO 



Lector Títol Autor Curs LE/LP
2 

godoy claudia taller de fantasia benet i jornet josep maria curs 
1 

LEO 

godoy claudia ull de la momia l' cortes jesus curs 
1 

LEO 

godoy claudia espada y la rosa la martinez menchen antonio curs 
3 

LEO 

godoy claudia mecanoscrit del segon origen pedrolo manuel de curs 
2 

LEO 

godoy claudia vuelta al mundo en 80 dias la verne jules curs 
2 

LEO 

godoy claudia cuentos de la selva quiroga horacio curs 
2 

LEO 

godoy claudia au emboliquem la troca martin andreu curs 
2 

LEO 

godoy claudia contes per telefon rodari gianni curs 
1 

LEO 

gonzalez alex eldest paolini christopher curs 
2 

LP 

gonzalez alex eldest paolini christopher curs 
2 

LP 

gonzalez alex cuentos de la selva quiroga horacio curs 
2 

LEO 

gonzalez alex mecanoscrit del segon origen pedrolo manuel de curs 
2 

LEO 

gonzalez alex vuelta al mundo en 80 dias la verne jules curs 
2 

LEO 

gonzalez alex 666 calaixos folk jordi curs 
2 

LEO 

gonzalez alex dossier de poesia ? curs 
2 

LEO 

gonzalez alex eragon paolini christopher curs 
2 

LP 

gonzalez alex taller de fantasia benet i jornet josep maria curs 
1 

LEO 

gonzalez alex ombra del stuka l' hernandez pau joan curs 
3 

LEO 

gonzalez alex hobbit el tolkien jrr curs 
3 

LP 

gonzalez alex aqui descansa nevares calders pere curs 
3 

LEO 

gonzalez alex maribel y la extraña familia mihura miguel curs 
3 

LEO 

gonzalez alex compte arnau el anonimo curs 
3 

LEO 

gonzalez alex espada y la rosa la martinez menchen antonio curs 
3 

LEO 

gonzalez alex travessia la creech sharon curs 
1 

LEC 

gonzalez alex muerte de kurt cobain la santos care curs 
3 

LEO 

gonzalez alex mecanoscrit del segon origen pedrolo manuel de curs LEC 



Lector Títol Autor Curs LE/LP
1 

gonzalez alex contes per telefon rodari gianni curs 
1 

LEO 

gonzalez alex ull de la momia l' cortes jesus curs 
1 

LEO 

gonzalez alex estiu a borneo un garriga pilar curs 
1 

LEC 

gualda samuel contes per telefon rodari gianni curs 
1 

LEO 

gualda samuel ull de la momia l' cortes jesus curs 
1 

LEO 

gualda samuel memories d'idhun I la resistencia gallego laura curs 
3 

LP 

gualda samuel taller de fantasia benet i jornet josep maria curs 
1 

LEO 

gualda samuel perdoni, a quin segle diu que 
som? 

bages noemi curs 
1 

LEC 

gualda samuel quin dia tan bestia rodgers mary curs 
1 

LEC 

gualda samuel superordinador el verges oriol curs 
1 

LEC 

gualda samuel memories d'idhun II triada gallego laura curs 
3 

LP 

gualda samuel memories d'idhun I la resistencia gallego laura curs 
3 

LP 

gualda samuel memories d'idhun III panteon gallego laura curs 
3 

LP 

gualda samuel aqui descansa nevares calders pere curs 
3 

LEO 

gualda samuel espada y la rosa la martinez menchen antonio curs 
3 

LEO 

gualda samuel pell freda la sánchez piñol albert curs 
3 

LEO 

gualda samuel terra del ruiseñor la ? curs 
3 

LP 

gualda samuel home de paraula un monso imma curs 
3 

LP 

gualda samuel ombra del stuka l' hernandez pau joan curs 
3 

LEO 

gualda samuel llibre negre dels secrets el higgins fe curs 
3 

LP 

gualda samuel maribel y la extraña familia mihura miguel curs 
3 

LEO 

gualda samuel muerte de kurt cobain la santos care curs 
3 

LEO 

gualda samuel memories d'idhun II triada gallego laura curs 
3 

LP 

igor carlos isla del tesoro la stevenson robert louis curs 
3 

LP 

igor carlos muerte de kurt cobain la santos care curs 
3 

LEO 

igor carlos ombra del stuka l' hernandez pau joan curs LEO 



Lector Títol Autor Curs LE/LP
3 

leal melisa dossier de poesia ? curs 
2 

LEO 

leal melisa mon de ben lighthart el ter haar jaap curs 
1 

LEC 

leal melisa cuentos de la selva quiroga horacio curs 
2 

LEO 

leal melisa contes per telefon rodari gianni curs 
1 

LEO 

leal melisa taller de fantasia benet i jornet josep maria curs 
1 

LEO 

leal melisa ull de la momia l' cortes jesus curs 
1 

LEO 

leal melisa nen que vivia als estels el sierra i fabra jordi curs 
2 

LEC 

leal melisa diari de l'alba el ? curs 
1 

LP 

leal melisa 24 horas para un rescate Velasco jose luis curs 
1 

LP 

llambrich didac harry potter y el misterio del 
principe 

rowling jk curs 
2 

LP 

llambrich didac dossier de poesia ? curs 
2 

LEO 

llambrich didac cuentos de la selva quiroga horacio curs 
2 

LEO 

llambrich didac contes per telefon rodari gianni curs 
1 

LEO 

llambrich didac senyor dels anells el tolkien jrr curs 
1 

LP 

llambrich didac ull de la momia l' cortes jesus curs 
1 

LEO 

llambrich didac eragon paolini christopher curs 
1 

LP 

llambrich didac cuentos de la selva quiroga horacio curs 
2 

LEO 

llambrich didac vuelta al mundo en 80 dias la verne jules curs 
2 

LEO 

llambrich didac mecanoscrit del segon origen pedrolo manuel de curs 
2 

LEO 

llambrich didac taller de fantasia benet i jornet josep maria curs 
1 

LEO 

llambrich didac ombra del stuka l' hernandez pau joan curs 
3 

LEO 

llambrich didac aqui descansa nevares calders pere curs 
3 

LEO 

llambrich didac muerte de kurt cobain la santos care curs 
3 

LEO 

llambrich didac drive to dubai till julie curs 
3 

LEO 

llambrich didac espada y la rosa la martinez menchen antonio curs 
3 

LEO 

llambrich didac maribel y la extraña familia mihura miguel curs LEO 



Lector Títol Autor Curs LE/LP
3 

llambrich didac eldest paolini christopher curs 
2 

LP 

llambrich didac eragon paolini christopher curs 
2 

LP 

llenas pere harry potter y la orden del fenix rowling jk curs 
2 

LP 

llenas pere cuentos de la selva quiroga horacio curs 
2 

LEO 

llenas pere mecanoscrit del segon origen pedrolo manuel de curs 
2 

LEO 

llenas pere cuentos de la selva quiroga horacio curs 
2 

LEO 

llenas pere ull de la momia l' cortes jesus curs 
1 

LEO 

llenas pere contes per telefon rodari gianni curs 
1 

LEO 

llenas pere harry potter y el caliz de fuego rowling jk curs 
2 

LP 

llenas pere vuelta al mundo en 80 dias la verne jules curs 
2 

LEO 

llenas pere taller de fantasia benet i jornet josep maria curs 
1 

LEO 

llenas pere aqui descansa nevares calders pere curs 
3 

LEO 

llenas pere ombra del stuka l' hernandez pau joan curs 
3 

LEO 

llenas pere maribel y la extraña familia mihura miguel curs 
3 

LEO 

llenas pere espada y la rosa la martinez menchen antonio curs 
3 

LEO 

llenas pere dossier de poesia ? curs 
2 

LEO 

llenas pere muerte de kurt cobain la santos care curs 
3 

LEO 

llenas ricard mecanoscrit del segon origen pedrolo manuel de curs 
2 

LEO 

llenas ricard senyor dels lladres el funke cornelia curs 
1 

LP 

llenas ricard mar de problemas un leon donna curs 
3 

LP 

llenas ricard harry potter rowling jk curs 
1 

LP 

llenas ricard harry potter y la orden del fenix rowling jk curs 
2 

LP 

llenas ricard harry potter y el misterio del 
principe 

rowling jk curs 
2 

LP 

llenas ricard harry potter y el caliz de fuego rowling jk curs 
2 

LP 

llenas ricard vuelta al mundo en 80 dias la verne jules curs 
2 

LEO 

llenas ricard harry potter y la orden del fenix rowling jk curs LP 



Lector Títol Autor Curs LE/LP
2 

llenas ricard taller de fantasia benet i jornet josep maria curs 
1 

LEO 

llenas ricard maribel y la extraña familia mihura miguel curs 
3 

LEO 

llenas ricard dossier de poesia ? curs 
2 

LEO 

llenas ricard muerte de kurt cobain la santos care curs 
3 

LEO 

llenas ricard ombra del stuka l' hernandez pau joan curs 
3 

LEO 

llenas ricard cuentos de la selva quiroga horacio curs 
2 

LEO 

llenas ricard espada y la rosa la martinez menchen antonio curs 
3 

LEO 

llenas ricard clots sachar louis curs 
2 

LEO 

llenas ricard contes per telefon rodari gianni curs 
1 

LEO 

llenas ricard preu de ser catalans el gadameiro patricia curs 
3 

LP 

llenas ricard cuentos de la selva quiroga horacio curs 
2 

LEO 

llenas ricard aqui descansa nevares calders pere curs 
3 

LEO 

llenas ricard ull de la momia l' cortes jesus curs 
1 

LEO 

marin zenaida fantasma del palau el lobe mira curs 
1 

LP 

marin zenaida jo me'n vaig landa mariasun curs 
1 

LEC 

marin zenaida assassinat del professor de 
matemàtiques l' 

sierra i fabra jordi curs 
1 

LEC 

marin zenaida on vas cametes? larreula enric curs 
1 

LP 

marin zenaida taller de fantasia benet i jornet josep maria curs 
1 

LEO 

marin zenaida fantasma de la torre el gisbert francesc curs 
1 

LEC 

marin zenaida qui hi viu al bosc lobe mira curs 
1 

LP 

marti cristina aqui descansa nevares calders pere curs 
3 

LEO 

marti cristina karekano (col·leccio) tsuda masani curs 
1 

LP 

marti cristina fushigi yugi watase yu curs 
3 

LP 

marti cristina maribel y la extraña familia mihura miguel curs 
3 

LEO 

marti cristina muerte de kurt cobain la santos care curs 
3 

LEO 

marti cristina ombra del stuka l' hernandez pau joan curs LEO 



Lector Títol Autor Curs LE/LP
3 

marti cristina drive to dubai till julie curs 
3 

LEC 

marti cristina cuentos de la selva quiroga horacio curs 
2 

LEO 

marti cristina ayashy no ceres watase yuu curs 
2 

LP 

marti cristina taller de fantasia benet i jornet josep maria curs 
1 

LEO 

marti cristina contes per telefon rodari gianni curs 
1 

LEO 

marti cristina dossier de poesia ? curs 
2 

LEO 

marti cristina ull de la momia l' cortes jesus curs 
1 

LEO 

marti cristina cuentos de la selva quiroga horacio curs 
2 

LEO 

marti cristina karekano tsuda masami curs 
2 

LP 

marti cristina julia i la dona desapareguda la valls manuel curs 
1 

LP 

marti cristina colección ayashy no ceres watase yuu curs 
2 

LP 

marti cristina vuelta al mundo en 80 dias la verne jules curs 
2 

LEO 

marti cristina julia i la desaparicio del meteorit valls manuel curs 
1 

LP 

marti cristina colección karekano tsuda masami curs 
2 

LP 

marti cristina mecanoscrit del segon origen pedrolo manuel de curs 
2 

LEO 

marti cristina aixi es la vida carlota lienas gemma curs 
3 

LEO 

marti nuria taller de fantasia benet i jornet josep maria curs 
1 

LEO 

marti nuria silvestre malasang dalmases antoni curs 
1 

LEC 

marti nuria peter pan barrie j.m curs 
1 

LEC 

marti nuria faules d'isop i lafontaine lafontaine curs 
1 

LP 

marti nuria monstruo en el armario un vazquez-vigo carmen curs 
1 

LP 

marti nuria jo me'n vaig landa mariasun curs 
1 

LEC 

marti nuria cuentos para 365 dias antologia fuertes gloria curs 
1 

LP 

marti nuria cuentos de la selva quiroga horacio curs 
2 

LEO 

marti nuria senyor dels lladres el funke cornelia curs 
1 

LEC 

marti nuria mejores aventuras de julio verne verne jules curs LP 



Lector Títol Autor Curs LE/LP
las 1 

marti nuria assassinat del professor de 
matemàtiques l' 

sierra i fabra jordi curs 
1 

LEC 

marti nuria mecanoscrit del segon origen pedrolo manuel de curs 
2 

LEO 

marti nuria contes per telefon rodari gianni curs 
1 

LEO 

marti nuria nahid, la meva germana afganesa tortajada anna curs 
1 

LEC 

marti nuria mil i una noches las anonim curs 
1 

LP 

marti nuria asmir no vol fusells l' mattingley christobel curs 
1 

LEC 

marti nuria no hay sitio para tarzan martin hansjorg curs 
1 

LP 

marti nuria pedra magica la fañanas miquel curs 
1 

LEC 

marti nuria vuelta al mundo en 80 dias la verne jules curs 
2 

LEO 

marti nuria artemis fowl colfer eoin curs 
1 

LP 

marti nuria dossier de poesia ? curs 
2 

LEO 

marti nuria ull de la momia l' cortes jesus curs 
1 

LEO 

marti nuria infant prodigi un nemirovsky irene curs 
1 

LEC 

martinez abel drive to dubai till julie curs 
3 

LEO 

martinez abel aqui descansa nevares calders pere curs 
3 

LEO 

martinez abel muerte de kurt cobain la santos care curs 
3 

LEO 

martinez abel maribel y la extraña familia mihura miguel curs 
3 

LEO 

martinez abel ombra del stuka l' hernandez pau joan curs 
3 

LEO 

martinez abel espada y la rosa la martinez menchen antonio curs 
3 

LEO 

masso bernat doctor guineu el gorriz josep curs 
1 

LEC 

masso bernat casa de les acacies la canela merce curs 
1 

LP 

masso bernat cuentos de la selva quiroga horacio curs 
2 

LEO 

masso bernat rei dels senglars el garcia llorca antoni curs 
2 

LEC 

masso bernat eragon paolini christopher curs 
2 

LP 

masso bernat flanagan de luxe martin andreu curs 
3 

LEO 

masso bernat molly moon atura el mon byng georgia curs LP 



Lector Títol Autor Curs LE/LP
1 

masso bernat impostor l' alonso manuel curs 
3 

LEC 

masso bernat contes per telefon rodari gianni curs 
1 

LEO 

masso bernat espada y la rosa la martinez menchen antonio curs 
3 

LEO 

masso bernat aqui descansa nevares calders pere curs 
3 

LEO 

masso bernat eldest paolini christopher curs 
2 

LP 

masso bernat maribel y la extraña familia mihura miguel curs 
3 

LEO 

masso bernat taller de fantasia benet i jornet josep maria curs 
1 

LEO 

masso bernat higiene de l'assassí l' nothomb amelie curs 
3 

LEC 

masso bernat fabrica de mentides la cirici david curs 
2 

LEO 

masso bernat mecanoscrit del segon origen pedrolo manuel de curs 
2 

LEO 

masso bernat vuelta al mundo en 80 dias la verne jules curs 
2 

LEO 

masso bernat ull de la momia l' cortes jesus curs 
1 

LEO 

masso bernat ombra del stuka l' hernandez pau joan curs 
3 

LEO 

masso bernat dossier de poesia ? curs 
2 

LEO 

masso bernat perdoni a quin segle diu que som? bages noemi curs 
1 

LEC 

masso bernat cocodril sota el llit un landa mariasun curs 
1 

LEC 

masso bernat mala bestia la garcia llorca antoni curs 
3 

LEC 

masso bernat muerte de kurt cobain la santos care curs 
3 

LEO 

masso bernat esbudellador de l'eixample l' vernetta xavier curs 
1 

LEC 

matilla ana persepolis I satrapi margane curs 
2 

LP 

matilla ana somni de tanger el vernetta xavier curs 
2 

LEO 

matilla ana un viejo que leía novelas de amor sepulveda luis curs 
2 

LP 

matilla ana muerte de kurt cobain la santos care curs 
3 

LEO 

matilla ana arenas movedizas las holt victoria curs 
2 

LP 

matilla ana diari de la neus el llobet gloria curs 
3 

LEC 

matilla ana quijote el (la version de la rae) cervantes miguel de curs LP 



Lector Títol Autor Curs LE/LP
3 

matilla ana corazon de tinta funke cornelia curs 
3 

LP 

matilla ana rey del castillo el holt victoria curs 
2 

LP 

matilla ana mecanoscrit del segon origen pedrolo manuel de curs 
2 

LEO 

matilla ana decisio de l'emma la zoller elisabeth curs 
1 

LEC 

matilla ana noche de la séptima luna la holt victoria curs 
2 

LP 

matilla ana precisamente así kipling rudyard curs 
1 

LP 

matilla ana angus pintallavis i morrejades l' rennison louise curs 
1 

LP 

matilla ana amor pel mobil minte-konig bianka curs 
1 

LP 

matilla ana quan els gats se senten molt sols landa mariasun curs 
1 

LEC 

matilla ana memorias de idhun gallego laura curs 
2 

LP 

matilla ana silvestre malasang dalmases antoni curs 
1 

LEC 

matilla ana matilda dahl roal curs 
1 

LEC 

matilla ana persepolis III satrapi margane curs 
2 

LP 

matilla ana puck ? curs 
1 

LP 

matilla ana memorias de idhun gallego laura curs 
2 

LP 

matilla ana nanas de la cebolla hernandez miguel curs 
1 

LP 

matilla ana travessia la creech sharon curs 
1 

LEC 

matilla ana persepolis II satrapi margane curs 
2 

LP 

matilla ana flanagan de luxe martin andreu curs 
2 

LEC 

matilla ana cinco se escapan los blyton enid curs 
1 

LP 

matilla ana petit vampir el sommer-bodenburg angela curs 
1 

LEC 

matilla ana recopilacio potter beatrix curs 
3 

LP 

matilla ana espada y la rosa la martinez menchen antonio curs 
3 

LEO 

matilla ana mon d'en Pricht el ? curs 
2 

LEC 

matilla ana quan et trenquen el cor clarke julia curs 
3 

LEC 

matilla ana ciudad de las bestias la allende isabel curs LP 



Lector Títol Autor Curs LE/LP
1 

matilla ana 666 calaixos folck jordi curs 
1 

LEC 

matilla ana lazarillo de tormes el anonimo curs 
3 

LP 

matilla ana vuelta al mundo en 80 dias la verne jules curs 
2 

LEO 

matilla ana aventures de mowgli les kipling rudyard curs 
1 

LEC 

matilla ana diari de bridget jones el fielding helen curs 
1 

LP 

matilla ana persepolis IV satrapi margane curs 
2 

LP 

matilla ana bosque de los pigmeos el allende isabel curs 
1 

LP 

matilla ana maribel y la extraña familia mihura miguel curs 
3 

LEO 

matilla ana sobrevius casalderrey fina curs 
3 

LEC 

matilla ana estiu a borneo un garriga pilar curs 
1 

LEC 

matilla ana sense adreça coneguda vernetta xavier curs 
1 

LEC 

matilla ana ull de la momia l' cortes jesus curs 
1 

LEO 

matilla ana contes per telefon rodari gianni curs 
1 

LEO 

matilla ana taller de fantasia benet i jornet josep maria curs 
1 

LEO 

matilla ana mon de ben lighthard el ter haar jaap curs 
2 

LEC 

matilla ana prich el nen ferit bayle reine-m. curs 
2 

LEC 

matilla ana mare il·lustrada la wilson jacqueline curs 
1 

LP 

matilla ana señora Mcguinty ha muerto christie agatha curs 
2 

LP 

matilla ana aqui descansa nevares calders pere curs 
3 

LEO 

matilla ana ombra del stuka l' hernandez pau joan curs 
3 

LEO 

matilla ana petita cronica d'un professor a 
secundaria 

sala toni curs 
3 

LEO 

matilla ana alla on sigui el meu cor sierra i fabra jordi curs 
3 

LEC 

matilla ana memories d'idhun III panteon gallego laura curs 
3 

LP 

matilla ana dossier de poesia ? curs 
2 

LEO 

matilla ana reino del dragon de oro el allende isabel curs 
1 

LP 

matilla ana reina sin espejo silva lorenzo curs LP 



Lector Títol Autor Curs LE/LP
2 

matilla ana aventuras de tom sawyer las twain mark curs 
1 

LP 

matilla ana ulldevellut delgado josep-francesc; 
mas herminia 

curs 
1 

LP 

matilla ana cien años de soledad garcia marquez gabriel curs 
1 

LP 

matilla ana momo ende michael curs 
1 

LP 

matilla ana harry potter rowling jk curs 
1 

LP 

mcmullan maia maribel y la extraña familia mihura miguel curs 
3 

LEO 

mcmullan maia muerte de kurt cobain la santos care curs 
3 

LEO 

mcmullan maia ull de la momia l' cortes jesus curs 
1 

LEO 

mcmullan maia cofre del negrer el lorman josep curs 
1 

LEC 

mcmullan maia dossier de poesia ? curs 
2 

LEO 

mcmullan maia espada y la rosa la martinez menchen antonio curs 
3 

LEO 

mcmullan maia doing it burgues melvin curs 
3 

LEC 

mcmullan maia ombra del stuka l' hernandez pau joan curs 
3 

LEO 

mcmullan maia aqui descansa nevares calders pere curs 
3 

LEO 

mcmullan maia malory towers 6 blyton enid curs 
2 

LP 

mcmullan maia diari d'edith el highsmith patricia curs 
3 

LEC 

mcmullan maia diario de ana frank el frank anna curs 
3 

LEC 

mcmullan maia sense sortida vallbona rafael curs 
3 

LEO 

mcmullan maia clots sachar louis curs 
1 

LEC 

mcmullan maia somni de tanger vernetta xavier curs 
1 

LEC 

mcmullan maia nasi perd la por en carbo joaquim curs 
1 

LEC 

mcmullan maia amor matematic minte-konig bianka curs 
1 

LP 

mcmullan maia entre bastidors cabeza anna curs 
1 

LP 

mcmullan maia malory towers 1 blyton enid curs 
2 

LP 

mcmullan maia malory towers 2 blyton enid curs 
2 

LP 

mcmullan maia malory towers 3 blyton enid curs LP 



Lector Títol Autor Curs LE/LP
2 

mcmullan maia enigma dels nous pirates l' casals pere curs 
1 

LP 

mcmullan maia ojos de maldición ? curs 
2 

LP 

mcmullan maia amor al camp de futbol minte-konig bianka curs 
1 

LP 

mcmullan maia contes per telefon rodari gianni curs 
1 

LEO 

mcmullan maia malory towers 4 blyton enid curs 
2 

LP 

mcmullan maia diari de zlata filipovic zlata curs 
1 

LEC 

mcmullan maia malory towers 5 blyton enid curs 
2 

LP 

mcmullan maia nen que vivia als estels el sierra i fabra jordi curs 
1 

LEC 

mcmullan maia test d'amor minte-konig bianka curs 
1 

LP 

mcmullan maia cuentos de la selva quiroga horacio curs 
2 

LEO 

mcmullan maia taller de fantasia benet i jornet josep maria curs 
1 

LEO 

mcmullan maia crim al balneari un trigo xulio ricardo curs 
1 

LEC 

mcmullan maia mon de ben lighthart el ter haar jaap curs 
1 

LEC 

mcmullan maia pedra magica la fañanas miquel curs 
1 

LEC 

mcmullan maia cocodril sota el llit un landa mariasun curs 
1 

LEC 

mcmullan maia estiu a borneo un garriga pilar curs 
1 

LEC 

mcmullan maia lleo, carabassa, cenica ? curs 
1 

LP 

mcmullan maia wishing on a star ? curs 
1 

LP 

mcmullan maia hobbit el tolkien jrr curs 
1 

LP 

mcmullan maia diari d'anna frank el frank anna curs 
1 

LP 

mcmullan maia silvestre malasang dalmases antoni curs 
1 

LEC 

mcmullan maia De quan hitler va robar el conill 
rosa 

kerr judith curs 
1 

LP 

mcmullan maia vuelta al mundo en 80 dias la verne jules curs 
2 

LEO 

mcmullan maia amor pel mobil minte-konig bianka curs 
1 

LP 

mcmullan maia assassinat del professor de 
matemàtiques l' 

sierra i fabra jordi curs 
1 

LEC 

mcmullan maia esbudellador de l'eixample l' vernetta xavier curs LEC 



Lector Títol Autor Curs LE/LP
1 

mcmullan maia hi ha un nen al lavabo de les 
nenes 

sachar louis curs 
1 

LEC 

mcmullan maia angus pintallavis i morrejades l' rennison louise curs 
1 

LP 

mcmullan maia diari de Zlata el filipovic zlata curs 
2 

LEO 

mcmullan maia infant prodigi un nemirovsky irene curs 
1 

LEC 

molla patricia altra cara de la veritat l' naidoo beverley curs 
2 

LEO 

molla patricia vuelta al mundo en 80 dias la verne jules curs 
2 

LEO 

molla patricia dossier de poesia ? curs 
2 

LEO 

molla patricia mecanoscrit del segon origen pedrolo manuel de curs 
2 

LEO 

molla patricia peter pan barrie j.m. curs 
1 

LP 

molla patricia cuentos de la selva quiroga horacio curs 
2 

LEO 

molla patricia entre bastidors cabeza anna curs 
1 

LEC 

molla patricia hi ha un nen al lavabo de les 
nenes 

sachar louis curs 
1 

LEC 

molla patricia mare il·lustrada la wilson jacqueline curs 
1 

LP 

molla patricia decisio de l'emma la zoller elisabeth curs 
1 

LEC 

molla patricia ull de la momia l' cortes jesus curs 
1 

LEO 

molla patricia contes per telefon rodari gianni curs 
1 

LEO 

molla patricia taller de fantasia benet i jornet josep maria curs 
1 

LEO 

morillo guillermo aqui descansa nevares calders pere curs 
3 

LEO 

morillo guillermo ombra del stuka l' hernandez pau joan curs 
3 

LEO 

morillo guillermo muerte de kurt cobain la santos care curs 
3 

LEO 

navalon laura ombra del stuka l' hernandez pau joan curs 
3 

LEO 

navalon laura aqui descansa nevares calders pere curs 
3 

LEO 

navalon laura es deia jan korschunow irina curs 
3 

LEO 

navalon laura maribel y la extraña familia mihura miguel curs 
3 

LEO 

navalon laura petit vampir el sommer-bodenburg angela curs 
1 

LEC 

navalon laura espada y la rosa la martinez menchen antonio curs LEO 



Lector Títol Autor Curs LE/LP
3 

navalon laura ull de la momia l' cortes jesus curs 
1 

LEO 

navalon laura 666 calaixos folk jordi curs 
2 

LEO 

navalon laura dossier de poesia ? curs 
2 

LEO 

navalon laura taller de fantasia benet i jornet josep maria curs 
1 

LEO 

navalon laura mecanoscrit del segon origen pedrolo manuel de curs 
2 

LEO 

navalon laura muerte de kurt cobain la santos care curs 
3 

LEO 

navalon laura contes per telefon rodari gianni curs 
1 

LEO 

navalon laura assassinat del professor de 
matemàtiques l' 

sierra i fabra jordi curs 
1 

LEC 

navalon laura casa de les acacies la canela merce curs 
1 

LEC 

navalon laura petit vampir canvia de casa el sommer-bodenburg angela curs 
1 

LEC 

navalon laura vuelta al mundo en 80 dias la verne jules curs 
2 

LEO 

navalon laura cuentos de la selva quiroga horacio curs 
2 

LEO 

navalon laura manolito gafotas lindo elvira curs 
2 

LP 

navalon laura messenger lowry lois curs 
3 

LEO 

navalon laura tigre de la mary plexiglas el obiols miquel curs 
2 

LP 

paredes jose 
antonio 

taller de fantasia benet i jornet josep maria curs 
1 

LEO 

paredes jose 
antonio 

ull de la momia l' cortes jesus curs 
1 

LEO 

paredes jose 
antonio 

nahid, la meva germana afganesa tortajada anna curs 
1 

LEC 

paredes jose 
antonio 

contes per telefon rodari gianni curs 
1 

LEO 

perez noelia no som estupids ? curs 
2 

LP 

perez noelia operacio paris allen judy curs 
2 

LEO 

perez noelia dossier de poesia ? curs 
2 

LEO 

perez noelia cuentos de la selva quiroga horacio curs 
2 

LEO 

perez noelia muerte de kurt cobain la santos care curs 
3 

LEO 

perez noelia sense sortida vallbona rafael curs 
3 

LEO 

perez noelia vuelta al mundo en 80 dias la verne jules curs LEO 



Lector Títol Autor Curs LE/LP
2 

perez noelia espada y la rosa la martinez menchen antonio curs 
3 

LEO 

perez noelia aqui descansa nevares calders pere curs 
3 

LEO 

perez noelia high school musical disney press curs 
3 

LP 

perez noelia harry potter rowling jk curs 
1 

LP 

perez noelia cuentos de la selva quiroga horacio curs 
2 

LEO 

perez noelia drive to dubai till julie curs 
3 

LEC 

perez noelia maribel y la extraña familia mihura miguel curs 
3 

LEO 

perez noelia ombra del stuka l' hernandez pau joan curs 
3 

LEO 

perez noelia ull de la momia l' cortes jesus curs 
1 

LEO 

perez noelia contes per telefon rodari gianni curs 
1 

LEO 

perez noelia taller de fantasia benet i jornet josep maria curs 
1 

LEO 

perez noelia 100 brujerias diversos curs 
1 

LP 

perez noelia mecanoscrit del segon origen pedrolo manuel de curs 
2 

LEO 

pineda eli gat negre i altres relats el poe edgar allan curs 
3 

LEO 

pineda eli muerte de kurt cobain la santos care curs 
3 

LEO 

pineda eli messenger lowry lois curs 
3 

LEO 

pineda eli harry potter i la pedra filosofal rowling jk curs 
3 

LP 

pineda eli aqui descansa nevares calders pere curs 
3 

LEO 

pineda eli espada y la rosa la martinez menchen antonio curs 
3 

LEO 

pineda eli primeros casos de poirot christie agatha curs 
3 

LP 

pineda eli maribel y la extraña familia mihura miguel curs 
3 

LEO 

pineda eli ombra del stuka l' hernandez pau joan curs 
3 

LEO 

plazas aleix muerte de kurt cobain la santos care curs 
3 

LEO 

plazas aleix perdoni a quin segle diu que som? bages noemi curs 
1 

LEC 

plazas aleix ciudad de las bestias la allende isabel curs 
2 

LP 

plazas aleix dossier de poesia ? curs LEO 



Lector Títol Autor Curs LE/LP
2 

plazas aleix maribel y la extraña familia mihura miguel curs 
3 

LEO 

plazas aleix esbudellador de l'eixample l' vernetta xavier curs 
1 

LEC 

plazas aleix espada y la rosa la martinez menchen antonio curs 
3 

LEO 

plazas aleix quan els gats se senten molt sols landa mariasun curs 
1 

LEC 

plazas aleix clots sachar louis curs 
2 

LEC 

plazas aleix cuentos de la selva quiroga horacio curs 
2 

LEO 

plazas aleix silvestre malasang dalmases antoni curs 
1 

LEC 

plazas aleix mecanoscrit del segon origen pedrolo manuel de curs 
2 

LEO 

plazas aleix jove lennon el sierra i fabra jordi curs 
3 

LEO 

plazas aleix clots sachar louis curs 
2 

LEO 

plazas aleix otra aventura de los cinco blyton enid curs 
1 

LP 

plazas aleix harry potter rowling jk curs 
1 

LP 

plazas aleix esfuma't gaudenci carranza maite curs 
1 

LEC 

plazas aleix contes per telefon rodari gianni curs 
1 

LEO 

plazas aleix ombra del stuka l' hernandez pau joan curs 
3 

LEO 

plazas aleix harry potter rowling jk curs 
2 

LP 

plazas aleix taller de fantasia benet i jornet josep maria curs 
1 

LEO 

plazas aleix ull de la momia l' cortes jesus curs 
1 

LEO 

plazas aleix aqui descansa nevares calders pere curs 
3 

LEO 

rafols maria mirall trencat rodoreda merce curs 
3 

LP 

rafols maria amor pel mobil minte-konig bianka curs 
1 

LP 

rafols maria capitan alatriste el perez reverte arturo curs 
3 

LP 

rafols maria diari vermell de la carlota el lienas gemma curs 
2 

LEO 

rafols maria vuelta al mundo en 80 dias la verne jules curs 
2 

LEO 

rafols maria ull de la momia l' cortes jesus curs 
1 

LEO 

rafols maria test d'amor minte-konig bianka curs LP 



Lector Títol Autor Curs LE/LP
1 

rafols maria amor matematic minte-konig bianka curs 
1 

LP 

rafols maria contes per telefon rodari gianni curs 
1 

LEO 

rafols maria dossier de poesia ? curs 
2 

LEO 

rafols maria espada y la rosa la martinez menchen antonio curs 
3 

LEO 

rafols maria amor, emails and jade minte-konig bianka curs 
1 

LP 

rafols maria mecanoscrit del segon origen pedrolo manuel de curs 
2 

LEO 

rafols maria ombra del stuka l' hernandez pau joan curs 
3 

LEO 

rafols maria muerte de kurt cobain la santos care curs 
3 

LEO 

rafols maria camps de maduixes sierra i fabra jordi curs 
3 

LEO 

rafols maria primera vegada la barguño laura curs 
2 

LP 

rafols maria rabia sierra i fabra jordi curs 
3 

LEC 

rafols maria desconnectada ashworth sherry curs 
3 

LEC 

rafols maria aqui descansa nevares calders pere curs 
3 

LEO 

rafols maria maribel y la extraña familia mihura miguel curs 
3 

LEO 

ramirez silvia mecanoscrit del segon origen pedrolo manuel de curs 
2 

LEO 

ramirez silvia dossier de poesia ? curs 
2 

LEO 

ramirez silvia vuelta al mundo en 80 dias la verne jules curs 
2 

LEO 

ramirez silvia ull de la momia l' cortes jesus curs 
1 

LEO 

ramirez silvia contes per telefon rodari gianni curs 
1 

LEO 

ramirez silvia cuentos de la selva quiroga horacio curs 
2 

LEO 

ramirez silvia llagrimes de quitra llobet gloria curs 
2 

LEO 

ramirez silvia escamot venjança l' dalmases antoni curs 
1 

LEC 

ramirez silvia taller de fantasia benet i jornet josep maria curs 
1 

LEO 

ramirez silvia anorexia ? curs 
2 

LP 

raventos josep contes per telefon rodari gianni curs 
1 

LEO 

raventos josep taller de fantasia benet i jornet josep maria curs LEO 



Lector Títol Autor Curs LE/LP
1 

raventos josep laberinto de las aceitunas el mendoza eduardo curs 
1 

LP 

raventos josep dracs de tardor weis margaret curs 
1 

LP 

raventos josep superordinador el verges oriol curs 
1 

LEC 

raventos josep sin noticias de gurb mendoza eduardo curs 
1 

LP 

raventos josep ull de la momia l' cortes jesus curs 
1 

LEO 

raventos josep mecanoscrit del segon origen pedrolo manuel de curs 
2 

LEO 

raventos josep eldest paolini christopher curs 
2 

LP 

raventos josep travessia la creech sharon curs 
2 

LEO 

raventos josep he dit buenafuente andreu curs 
2 

LP 

raventos josep historia interminable la ende michael curs 
1 

LP 

raventos josep ombra del stuka l' hernandez pau joan curs 
3 

LEO 

raventos josep memories d'idhun II triada gallego laura curs 
3 

LP 

raventos josep memories d'idhun I la resistencia gallego laura curs 
3 

LP 

raventos josep maribel y la extraña familia mihura miguel curs 
3 

LEO 

raventos josep ullal blanc london jack curs 
3 

LP 

raventos josep led zeppelin cabezas gus curs 
3 

LP 

raventos josep espada y la rosa la martinez menchen antonio curs 
3 

LEO 

raventos josep llibre negre dels secrets el higgins fe curs 
3 

LP 

raventos josep muerte de kurt cobain la santos care curs 
3 

LEO 

raventos josep memories d'idhun II triada gallego laura curs 
3 

LP 

raventos josep dossier de poesia ? curs 
2 

LEO 

raventos josep estimat bruce springsteen major kevin curs 
1 

LP 

raventos josep vuelta al mundo en 80 dias la verne jules curs 
2 

LEO 

raventos josep digue'm agosarat buenafuente andreu curs 
1 

LP 

raventos josep eragon paolini christopher curs 
1 

LP 

raventos josep rally de mi vida el nani roma curs LP 



Lector Títol Autor Curs LE/LP
2 

raventos josep aqui descansa nevares calders pere curs 
3 

LEO 

raventos josep eric clapton shapiro harry curs 
3 

LP 

riba marc aqui descansa nevares calders pere curs 
3 

LEO 

riba marc cocodril sota el llit un landa mariasun curs 
1 

LEC 

riba marc contes per telefon rodari gianni curs 
1 

LEO 

riba marc maribel y la extraña familia mihura miguel curs 
3 

LEO 

riba marc muerte de kurt cobain la santos care curs 
3 

LEO 

riba marc espada y la rosa la martinez menchen antonio curs 
3 

LEO 

riba marc ull de la momia l' cortes jesus curs 
1 

LEO 

riba marc taller de fantasia benet i jornet josep maria curs 
1 

LEO 

riba marc ombra del stuka l' hernandez pau joan curs 
3 

LEO 

riba marc hi ha un nen al lavabo de les 
nenes 

sachar louis curs 
1 

LEC 

riba marc dossier de poesia ? curs 
2 

LEO 

riba marc mecanoscrit del segon origen pedrolo manuel de curs 
2 

LEO 

riba marc vuelta al mundo en 80 dias la verne jules curs 
2 

LEO 

riba marc cuentos de la selva quiroga horacio curs 
2 

LEO 

riba marc pedra magica la fañanas miquel curs 
1 

LEC 

rodriguez luis pesadillas stine r.l. curs 
1 

LP 

rodriguez luis taller de fantasia benet i jornet josep maria curs 
1 

LEO 

rodriguez luis senyor dels anells el tolkien jrr curs 
1 

LP 

rodriguez luis harry potter rowling jk curs 
1 

LP 

roncero ana 
maria 

muerte de kurt cobain la santos care curs 
3 

LEO 

roncero ana 
maria 

taller de fantasia benet i jornet josep maria curs 
1 

LEO 

roncero ana 
maria 

contes per telefon rodari gianni curs 
1 

LEO 

roncero ana 
maria 

som PAP lobato josep; sabat oriol curs 
2 

LP 

roncero ana vuelta al mundo en 80 dias la verne jules curs LEO 



Lector Títol Autor Curs LE/LP
maria 2 
roncero ana 
maria 

mecanoscrit del segon origen pedrolo manuel de curs 
2 

LEO 

roncero ana 
maria 

pesadillas stine r.l. curs 
2 

LP 

roncero ana 
maria 

ull de la momia l' cortes jesus curs 
1 

LEO 

roncero ana 
maria 

dossier de poesia ? curs 
2 

LEO 

roncero ana 
maria 

ombra del stuka l' hernandez pau joan curs 
3 

LEO 

roncero ana 
maria 

em diuen tres catorze martin andreu curs 
3 

LEO 

roncero ana 
maria 

ibrahim torrent josep curs 
2 

LEO 

roncero ana 
maria 

amor al camp de futbol minte-konig bianka curs 
1 

LP 

roncero ana 
maria 

cuentos de la selva quiroga horacio curs 
2 

LEO 

roncero ana 
maria 

espada y la rosa la martinez menchen antonio curs 
3 

LEO 

roncero ana 
maria 

maribel y la extraña familia mihura miguel curs 
3 

LEO 

roncero ana 
maria 

aqui descansa nevares calders pere curs 
3 

LEO 

roncero ana 
maria 

quan la terra era plana moras toni curs 
1 

LEC 

roncero ana 
maria 

cas torreforta el joan i arinyo manuel curs 
3 

LEC 

saad hernan tigre de la mary plexiglas el obiols miquel curs 
2 

LEO 

saad hernan espada y la rosa la martinez menchen antonio curs 
3 

LEO 

saad hernan dossier de poesia ? curs 
2 

LEO 

saad hernan cuentos chinos oppenheimer andres curs 
3 

LEO 

saad hernan maribel y la extraña familia mihura miguel curs 
3 

LEO 

saad hernan cuentos de la selva quiroga horacio curs 
2 

LEO 

saad hernan kidvap ? curs 
3 

LEC 

saad hernan aqui descansa nevares calders pere curs 
3 

LEO 

saad hernan rei dels senglars el garcia llorca antoni curs 
2 

LEO 

saiz mireia diari vermell de la carlota el lienas gemma curs 
3 

LEC 

saiz mireia aqui descansa nevares calders pere curs 
3 

LEO 

saiz mireia muerte de kurt cobain la santos care curs LEO 
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3 

saiz mireia ombra del stuka l' hernandez pau joan curs 
3 

LEO 

saiz mireia espada y la rosa la martinez menchen antonio curs 
3 

LEO 

saiz mireia gramatica es una dolça canço la orsenna erik curs 
3 

LEC 

saiz mireia diari de la neus el llobet gloria curs 
3 

LEC 

saiz mireia maribel y la extraña familia mihura miguel curs 
3 

LEO 

saiz mireia tot et sera pres hernandez pau joan curs 
3 

LEO 

saiz mireia aloma rodoreda merce curs 
3 

LP 

saiz mireia diari lila de la carlota el lienas gemma curs 
3 

LEC 

saiz mireia contes per telefon rodari gianni curs 
1 

LEO 

saiz mireia vuelta al mundo en 80 dias la verne jules curs 
2 

LEO 

saiz mireia molly moon atura el mon byng georgia curs 
1 

LP 

saiz mireia ull de la momia l' cortes jesus curs 
1 

LEO 

saiz mireia cuentos de la selva quiroga horacio curs 
2 

LEO 

saiz mireia mecanoscrit del segon origen pedrolo manuel de curs 
2 

LEO 

saiz mireia dossier de poesia ? curs 
2 

LEO 

saiz mireia nen que vivia als estels el sierra i fabra jordi curs 
1 

LEC 

saiz mireia taller de fantasia benet i jornet josep maria curs 
1 

LEO 

saiz mireia doctor guineu el gorriz josep curs 
1 

LEC 

saiz mireia de pelicula ? curs 
2 

LEO 

saiz mireia colla del mar i el secret de la caixa 
forta la 

gorriz josep curs 
1 

LEC 

saiz mireia taca vermella la pla joan curs 
1 

LP 

saiz mireia somni de tanger el vernetta xavier curs 
2 

LEO 

saiz mireia peter pan barrie j.m. curs 
1 

LEC 

saiz mireia cocodril sota el llit un landa mariasun curs 
1 

LEC 

saiz mireia sala dels reptils la snicket lemony curs 
1 

LP 

saiz mireia cavaller cor molsut tamaro susanna curs LP 



Lector Títol Autor Curs LE/LP
1 

saiz mireia hi ha un nen al lavabo de les 
nenes 

sachar louis curs 
1 

LEC 

saiz mireia quan els gats se senten molt sols landa mariasun curs 
1 

LEC 

salat roger ull de la momia l' cortes jesus curs 
1 

LEO 

salat roger taller de fantasia benet i jornet josep maria curs 
1 

LEO 

salat roger contes per telefon rodari gianni curs 
1 

LEO 

salat roger mitologia grega gibson michael curs 
1 

LP 

salat roger senyor dels anells el tolkien jrr curs 
1 

LP 

salat roger jinetes de la muerte los abnett dan curs 
1 

LP 

salat roger gil, el pages de ham tolkien jrr curs 
1 

LP 

salat roger cas misterios del dr. jekyll i mr. 
Hyde 

stevenson r.l. curs 
1 

LEC 

salat roger lleo, la bruixa i l'armari el lewis c.s. curs 
1 

LP 

salat roger maribel y la extraña familia mihura miguel curs 
3 

LEO 

salat roger ulisses el corb garcia llorca antoni curs 
2 

LEO 

salat roger cuentos de la selva quiroga horacio curs 
2 

LEO 

salat roger señor de los anillos el tolkien jrr curs 
2 

LP 

salat roger mecanoscrit del segon origen pedrolo manuel de curs 
2 

LEO 

salat roger vuelta al mundo en 80 dias la verne jules curs 
2 

LEO 

salat roger dossier de poesia ? curs 
2 

LEO 

salat roger sobrino del mago lewis c.s. curs 
2 

LP 

salat roger muerte de kurt cobain la santos care curs 
3 

LEO 

salat roger retrat de dorian grey el wilde oscar curs 
3 

LEO 

salat roger volta al mon en 80 dies la verne jules curs 
1 

LP 

salat roger ombra del stuka l' hernandez pau joan curs 
3 

LEO 

salat roger espada y la rosa la martinez menchen antonio curs 
3 

LEO 

salat roger aqui descansa nevares calders pere curs 
3 

LEO 

sanchez mireia taller de fantasia benet i jornet josep maria curs LEO 



Lector Títol Autor Curs LE/LP
1 

sanchez mireia harry potter rowling jk curs 
1 

LP 

sanchez mireia biblioteca dels llibres buits la sierra i fabra jordi curs 
1 

LP 

sanchez mireia estiu a borneo un garriga pilar curs 
1 

LEC 

sanchez mireia entre bastidors cabeza anna curs 
1 

LEC 

sanchez mireia test d'amor minte-konig bianka curs 
1 

LP 

sanchez mireia contes per telefon rodari gianni curs 
1 

LEO 

sanchez mireia colla del mar i el secret de la caixa 
forta la 

gorriz josep curs 
1 

LEC 

sanchez mireia joddy moddy ? curs 
1 

LP 

sanchez mireia ull de la momia l' cortes jesus curs 
1 

LEO 

sanchez vanessa harry potter rowling jk curs 
1 

LP 

sanchez vanessa contes per telefon rodari gianni curs 
1 

LEO 

sanchez vanessa taller de fantasia benet i jornet josep maria curs 
1 

LEO 

sanchez vanessa ull de la momia l' cortes jesus curs 
1 

LEO 

sanchez vanessa hombre de mis sueños el lindsey johanna curs 
1 

LP 

serrano lidia diari de Zlata el filipovic zlata curs 
2 

LEC 

serrano lidia maribel y la extraña familia mihura miguel curs 
3 

LEO 

serrano lidia mare il·lustrada la wilson jacqueline curs 
1 

LP 

serrano lidia espada y la rosa la martinez menchen antonio curs 
3 

LEO 

serrano lidia noi de la vall del dra'a el vallbona rafael curs 
2 

LEO 

serrano lidia codigo da vinci el brown dan curs 
3 

LP 

serrano lidia ull de la momia l' cortes jesus curs 
1 

LEO 

serrano lidia clots sachar louis curs 
2 

LEC 

serrano lidia aqui descansa nevares calders pere curs 
3 

LEO 

serrano lidia assassinat del professor de 
matemàtiques l' 

sierra i fabra jordi curs 
1 

LEC 

serrano lidia nahid la meva germana afganesa tortajada anna curs 
2 

LEC 

serrano lidia contes per telefon rodari gianni curs LEO 



Lector Títol Autor Curs LE/LP
1 

serrano lidia taller de fantasia benet i jornet josep maria curs 
1 

LEO 

serrano lidia ombra del stuka l' hernandez pau joan curs 
3 

LEO 

serrano lidia estiu a borneo un garriga pilar curs 
1 

LEC 

serrano lidia muerte de kurt cobain la santos care curs 
3 

LEO 

serrano lidia dossier de poesia ? curs 
2 

LEO 

serrano lidia viatge a l'interior d'un gra d'arena esplugafreda raimon curs 
3 

LEO 

serrano lidia ibrahim torrent josep curs 
3 

LEC 

serrano lidia hi ha un nen al lavabo de les 
nenes 

sachar louis curs 
1 

LEC 

serrano lidia vuelta al mundo en 80 dias la verne jules curs 
2 

LEO 

serrano lidia infant prodigi un nemirovsky irene curs 
1 

LEC 

serrano lidia vei prohibit el lienas gemma curs 
2 

LEO 

serrano lidia cuentos de la selva quiroga horacio curs 
2 

LEO 

serrano lidia angus pintallavis i morrejades l' rennison louise curs 
1 

LP 

serrano lidia secret de l'ordinador el aymerich maria curs 
1 

LEC 

serrano lidia nima, el xerpa de namxte delgado joan francesc curs 
1 

LEC 

serrano lidia quinito .. Quin curs el teu! haro joaquin curs 
1 

LP 

serrano lidia nasi perd la por en carbó joaquim curs 
1 

LEC 

serrano lidia pedra magica la fañanas miquel curs 
1 

LEC 

serrano lidia mecanoscrit del segon origen pedrolo manuel de curs 
2 

LEO 

serrano lidia jo me'n vaig landa mariasun curs 
1 

LEC 

serrano lidia somni de tanger el vernetta xavier curs 
2 

LEC 

serrano lidia peter pan barrie j.m. curs 
1 

LEC 

serras guillem tigre de mary Plexiglas el obiols miquel curs 
2 

LEC 

serras guillem dos mons, un planeta querol jordi curs 
2 

LEC 

serras guillem ombra del stuka l' hernandez pau joan curs 
3 

LEO 

serras guillem fabrica de mentides la cirici david curs LEC 



Lector Títol Autor Curs LE/LP
2 

serras guillem maribel y la extraña familia mihura miguel curs 
3 

LEO 

serras guillem comics ? curs 
1 

LP 

serras guillem jo me'n vaig landa mariasun curs 
1 

LEC 

serras guillem cocodril sota el llit un landa mariasun curs 
1 

LEC 

serras guillem muerte de kurt cobain la santos care curs 
3 

LEO 

serras guillem aqui descansa nevares calders pere curs 
3 

LEO 

serras guillem contes per telefon rodari gianni curs 
1 

LEO 

serras guillem quan els gats se senten molt sols landa mariasun curs 
1 

LEC 

serras guillem mecanoscrit del segon origen pedrolo manuel de curs 
2 

LEO 

serras guillem qui diu no a les drogues? alcantara ricardo curs 
1 

LP 

serras guillem taller de fantasia benet i jornet josep maria curs 
1 

LEO 

serras guillem vuelta al mundo en 80 dias la verne jules curs 
2 

LEO 

serras guillem ull de la momia l' cortes jesus curs 
1 

LEO 

serras guillem dossier de poesia ? curs 
2 

LEO 

serras guillem sempre plou sobre el big-ben sadurni judit curs 
3 

LEO 

sola sara cuentos de la selva quiroga horacio curs 
2 

LEO 

sola sara contes per telefon rodari gianni curs 
1 

LEO 

sola sara dossier de poesia ? curs 
2 

LEO 

sola sara contes per a un mon millor larreula enric curs 
1 

LEC 

sola sara jo me'n vaig landa mariasun curs 
1 

LEC 

sola sara nasi perd la por en carbo joaquim curs 
1 

LEC 

sola sara infant prodigi un nemirovsky irene curs 
1 

LEC 

sola sara ull de la momia l' cortes jesus curs 
1 

LEO 

sola sara taller de fantasia benet i jornet josep maria curs 
1 

LEO 

sola sara casa sota la sorra la carbo joaquim curs 
1 

LEC 

sola sara vuelta al mundo en 80 dias la verne jules curs LEO 



Lector Títol Autor Curs LE/LP
2 

sola sara lara quin nom llobet gloria curs 
2 

LEO 

sola sara quan la terra era plana moras toni curs 
1 

LEC 

sola sara espada y la rosa la martinez menchen antonio curs 
3 

LEO 

sola sara vuelta al mundo en 80 dias la verne jules curs 
2 

LEO 

sola sara maribel y la extraña familia mihura miguel curs 
3 

LEO 

sola sara monstruoso libro de los monstruos brezina thomas curs 
1 

LP 

sola sara plantar cara busquets lluis curs 
3 

LEO 

sola sara mecanoscrit del segon origen pedrolo manuel de curs 
2 

LEO 

sola sara ombra del stuka l' hernandez pau joan curs 
3 

LEO 

sola sara muerte de kurt cobain la santos care curs 
3 

LEO 

sola sara aqui descansa nevares calders pere curs 
3 

LEO 

subira violeta aqui descansa nevares calders pere curs 
3 

LEO 

subira violeta contes per telefon rodari gianni curs 
1 

LEO 

subira violeta mecanoscrit del segon origen pedrolo manuel de curs 
2 

LEO 

subira violeta cuentos de la selva quiroga horacio curs 
2 

LEO 

subira violeta maribel y la extraña familia mihura miguel curs 
3 

LEO 

subira violeta vuelta al mundo en 80 dias la verne jules curs 
2 

LEO 

subira violeta taller de fantasia benet i jornet josep maria curs 
1 

LEO 

subira violeta somnis a la passarel·la minte-konig bianka curs 
1 

LP 

subira violeta espada y la rosa la martinez menchen antonio curs 
3 

LEO 

subira violeta ombra del stuka l' hernandez pau joan curs 
3 

LEO 

subira violeta ull de la momia l' cortes jesus curs 
1 

LEO 

subira violeta crim al balneari un trigo xulio ricardo curs 
1 

LEC 

subira violeta raquel simo isabel clara curs 
2 

LEO 

subira violeta muerte de kurt cobain la santos care curs 
3 

LEO 

subira violeta dossier de poesia ? curs LEO 



Lector Títol Autor Curs LE/LP
2 

subira violeta sos adolescentes saz marin ana isabel curs 
3 

LP 

tena patricia infant prodigi un nemirovsky irene curs 
1 

LEC 

tena patricia ull de la momia l' cortes jesus curs 
1 

LEO 

tena patricia penya dels tigres la brezina thomas curs 
1 

LP 

tena patricia penya dels tigres la brezina thomas curs 
1 

LP 

tena patricia ombra del stuka l' hernandez pau joan curs 
3 

LEO 

tena patricia dossier de poesia ? curs 
2 

LEO 

tena patricia hi ha un nen al lavabo de les 
nenes 

sachar louis curs 
1 

LEC 

tena patricia diari blau de carlota el lienas gemma curs 
3 

LEC 

tena patricia assassinat del professor de 
matemàtiques l' 

sierra i fabra jordi curs 
1 

LEC 

tena patricia casa de les acacies la canela merce curs 
1 

LEC 

tena patricia quan la terra era plana moras toni curs 
1 

LEC 

tena patricia taller de fantasia benet i jornet josep maria curs 
1 

LEO 

tena patricia cuentos de la selva quiroga horacio curs 
2 

LEO 

tena patricia pedra magica la fañanas miquel curs 
1 

LEC 

tena patricia aixi es la vida carlota lienas gemma curs 
2 

LEC 

tena patricia vuelta al mundo en 80 dias la verne jules curs 
2 

LEO 

tena patricia caso para ti y la peña del tigre un brezina thomas curs 
1 

LP 

tena patricia joc brut pedrolo manuel de curs 
2 

LEO 

tena patricia aqui descansa nevares calders pere curs 
3 

LEO 

tena patricia contes per telefon rodari gianni curs 
1 

LEO 

tena patricia asmir no vol fusells l' mattingley christobel curs 
1 

LEC 

tena patricia espada y la rosa la martinez menchen antonio curs 
3 

LEO 

tena patricia adopta un fantasma ibbotson eva curs 
3 

LEO 

tena patricia mecanoscrit del segon origen pedrolo manuel de curs 
2 

LEO 

tena patricia maribel y la extraña familia mihura miguel curs LEO 



Lector Títol Autor Curs LE/LP
3 

tena patricia caso para ti y la peña del tigre un brezina thomas curs 
1 

LP 

tena patricia estiu a borneo un garriga pilar curs 
1 

LEC 

tena patricia muerte de kurt cobain la santos care curs 
3 

LEO 

tenas cristina didal, didalet, didaleta pons pere curs 
1 

LP 

tenas cristina taller de fantasia benet i jornet josep maria curs 
1 

LEO 

tenas cristina ull de la momia l' cortes jesus curs 
1 

LEO 

tenas cristina harry potter rowling jk curs 
1 

LP 

tenas cristina tina superbruixa knister curs 
1 

LP 

tenas cristina contes per telefon rodari gianni curs 
1 

LEO 

tenor cristina cuentos de la selva quiroga horacio curs 
2 

LEO 

tenor cristina maribel y la extraña familia mihura miguel curs 
3 

LEO 

tenor cristina vuelta al mundo en 80 dias la verne jules curs 
2 

LEO 

tenor cristina serradora miserable la snicket lemoni curs 
2 

LP 

tenor cristina dossier de poesia ? curs 
2 

LEO 

tenor cristina mecanoscrit del segon origen pedrolo manuel de curs 
2 

LEO 

tenor cristina harry potter rowling jk curs 
2 

LP 

tenor cristina ombra del stuka l' hernandez pau joan curs 
3 

LEO 

tenor cristina muerte de kurt cobain la santos care curs 
3 

LEO 

tenor cristina niña de la calle la moron molina virtudes curs 
2 

LEO 

tenor cristina aqui descansa nevares calders pere curs 
3 

LEO 

tenor cristina joc brut pedrolo manuel de curs 
2 

LEO 

tenor cristina querido diario estoy muerto stine r.l. curs 
2 

LEO 

tenor cristina espada y la rosa la martinez menchen antonio curs 
3 

LEO 

tenor cristina cuentos de la selva quiroga horacio curs 
2 

LEO 

tenorio francisco 
jesus 

muerte de kurt cobain la santos care curs 
3 

LEO 

tenorio francisco mecanoscrit del segon origen pedrolo manuel de curs LEO 



Lector Títol Autor Curs LE/LP
jesus 2 
tenorio francisco 
jesus 

vuelta al mundo en 80 dias la verne jules curs 
2 

LEO 

tenorio francisco 
jesus 

contes per telefon rodari gianni curs 
1 

LEO 

tenorio francisco 
jesus 

ombra del stuka l' hernandez pau joan curs 
3 

LEO 

tenorio francisco 
jesus 

una ma plena d'estels schami rafik curs 
2 

LEO 

tenorio francisco 
jesus 

cabell d'angel ganges montse curs 
1 

LEC 

tenorio francisco 
jesus 

pedra magica la fañanas miquel curs 
1 

LEC 

tenorio francisco 
jesus 

ull de la momia l' cortes jesus curs 
1 

LEO 

tenorio francisco 
jesus 

harry potter rowling jk curs 
1 

LP 

tenorio francisco 
jesus 

castell del cor menjat aritzeta margarida curs 
1 

LP 

tenorio francisco 
jesus 

mortadelo y filemon ibáñez francisco curs 
1 

LP 

tenorio francisco 
jesus 

top 20 de mortadelo i filemon el ibañez francisco curs 
2 

LP 

tenorio francisco 
jesus 

cocodril sota el llit un landa mariasun curs 
1 

LEC 

tenorio francisco 
jesus 

nen que vivia als estels el sierra i fabra jordi curs 
1 

LP 

tenorio francisco 
jesus 

dossier de poesia ? curs 
2 

LEO 

tenorio francisco 
jesus 

vull jugar bolta maria jesus curs 
1 

LEC 

tenorio francisco 
jesus 

taller de fantasia benet i jornet josep maria curs 
1 

LEO 

tenorio francisco 
jesus 

cuentos de la selva quiroga horacio curs 
2 

LEO 

torrens aina lolita nabokov vladimir curs 
2 

LP 

torrens aina diari de bridget jones el fielding helen curs 
1 

LP 

torrens aina como ser aina en un mes torrens aina curs 
2 

LP 

torrens aina diario de bridget jones el fielding helen curs 
2 

LP 

torrens aina tribus urbanas costa pere oriol curs 
2 

LP 

torrens aina señor de los anillos el: el retorno 
del rey 

tolkien jrr curs 
2 

LP 

torrens aina cor de les tenebres el conrad joseph curs 
2 

LP 

torrens aina maribel y la extraña familia mihura miguel curs 
3 

LEO 

torrens aina codigo da vinci brown dan curs LP 



Lector Títol Autor Curs LE/LP
1 

torrens aina diario de un skin el salas antonio curs 
1 

LP 

torrens aina muerte de kurt cobain la santos care curs 
3 

LEO 

torrens aina aqui descansa nevares calders pere curs 
3 

LEO 

torrens aina ombra del stuka l' hernandez pau joan curs 
3 

LEO 

torrens aina espada y la rosa la martinez menchen antonio curs 
3 

LEO 

torrens aina entrevista con el vampiro rice anne curs 
1 

LP 

torrens aina musica directa al corazón amelin michel curs 
1 

LP 

torrens aina drive to dubai till julie curs 
3 

LEC 

torrens aina ull de la momia l' cortes jesus curs 
1 

LEO 

torrens aina contes per telefon rodari gianni curs 
1 

LEO 

torrens aina vuelta al mundo en 80 dias la verne jules curs 
2 

LEO 

torrens aina taller de fantasia benet i jornet josep maria curs 
1 

LEO 

torrens aina dossier de poesia ? curs 
2 

LEO 

torrens aina diario de un skin salas antonio curs 
2 

LP 

torrens aina cuentos de la selva quiroga horacio curs 
2 

LEO 

torrens aina cul de sac lienas gemma curs 
3 

LEO 

torrens aina cuentos de la selva quiroga horacio curs 
2 

LEO 

torrens aina mecanoscrit del segon origen pedrolo manuel de curs 
2 

LEO 

uceda laura molly moon 2 byng georgia curs 
2 

LP 

uceda laura taller de fantasia benet i jornet josep maria curs 
1 

LEO 

uceda laura contes per telefon rodari gianni curs 
1 

LEO 

uceda laura ull de la momia l' cortes jesus curs 
1 

LEO 

uceda laura tina superbruixa i el detectiu knister curs 
2 

LP 

uceda laura super tina knister curs 
1 

LP 

uceda laura 100 brujerias diversos curs 
1 

LP 

uceda laura vuelta al mundo en 80 dias la verne jules curs LEO 



Lector Títol Autor Curs LE/LP
2 

uceda laura de mica en mica s'omple la pica fuster jaume curs 
2 

LEO 

uceda laura sakura wars hiroi ouji curs 
2 

LP 

uceda laura cuentos de la selva quiroga horacio curs 
2 

LEO 

uceda laura molly moon atura el mon byng georgia curs 
1 

LP 

uceda laura mecanoscrit del segon origen pedrolo manuel de curs 
2 

LEO 

uceda laura molly moon byng georgia curs 
1 

LP 

uceda laura flor de miel vieira alice curs 
1 

LP 

uceda laura cuentos de la selva quiroga horacio curs 
2 

LEO 

uceda laura cas de la professora 
desapareguda el 

friedrich joachim curs 
2 

LEC 

uceda laura dossier de poesia ? curs 
2 

LEO 

valero sara aixi es la vida carlota lienas gemma curs 
2 

LEO 

valero sara vuelta al mundo en 80 dias la verne jules curs 
2 

LEO 

valero sara diari de bridget jones el fielding helen curs 
1 

LP 

valero sara dossier de poesia ? curs 
2 

LEO 

valero sara diari de bridget jones el fielding helen curs 
1 

LP 

valero sara dejame que te cuente bucay george curs 
1 

LP 

valero sara simpsons los ? curs 
1 

LP 

valero sara sabes estudiar ? curs 
1 

LP 

valero sara caballero de la armadura oxidada fisher robert curs 
1 

LP 

valero sara pere joan i l'invisible en wolf klaus-peter curs 
1 

LP 

valero sara quien se ha llevado mi queso johnson spencer curs 
1 

LP 

valero sara cuentos para pensar bucay georges curs 
1 

LEC 

valero sara jo me'n vaig landa mariasun curs 
1 

LEC 

valero sara travessia la creech sharon curs 
1 

LEC 

valero sara home que va vendre la lluna l' heinlein robert a. curs 
1 

LP 

valero sara taller de fantasia benet i jornet josep maria curs LEO 



Lector Títol Autor Curs LE/LP
1 

valero sara diari de bridget jones 2 el fielding helen curs 
1 

LP 

valero sara cuentos de la selva quiroga horacio curs 
2 

LEO 

valero sara ull de la momia l' cortes jesus curs 
1 

LEO 

valero sara mecanoscrit del segon origen pedrolo manuel de curs 
2 

LEO 

valero sara contes per telefon rodari gianni curs 
1 

LEO 

velez daniela vuelta al mundo en 80 dias la verne jules curs 
2 

LEO 

velez daniela dossier de poesia ? curs 
2 

LEO 

velez daniela cuentos de la selva quiroga horacio curs 
2 

LEO 

velez daniela amor matematic minte-konig bianka curs 
1 

LP 

velez daniela esbudellador de l'eixample l' vernetta xavier curs 
1 

LEC 

velez daniela exorcista el blatty william peter curs 
1 

LP 

velez daniela diccionario de perros ? curs 
1 

LP 

velez daniela angus pintallavis i morrejades l' rennison louise curs 
1 

LP 

velez daniela taller de fantasia benet i jornet josep maria curs 
1 

LEO 

velez daniela contes per telefon rodari gianni curs 
1 

LEO 

velez daniela ull de la momia l' cortes jesus curs 
1 

LEO 

velez daniela casa de cadaques la mettini ruben curs 
1 

LEC 

velez daniela mecanoscrit del segon origen pedrolo manuel de curs 
2 

LEO 

velez daniela sense adreça coneguda vernetta xavier curs 
1 

LEC 

velez daniela hechizo el hollinghurst alan curs 
1 

LP 

velez daniela la mascota ferotge (escola 
calavera) 

stone tom b. curs 
1 

LP 

velez daniela billy elliot burgess melvin curs 
1 

LP 

vidal raimon aqui descansa nevares calders pere curs 
3 

LEO 

vidal raimon somni d'una nit d'estiu shakespeare william curs 
3 

LEC 

vidal raimon ombra del stuka l' hernandez pau joan curs 
3 

LEO 

vidal raimon misteri de les quatre punyalades el hernandez pau joan curs LEO 



Lector Títol Autor Curs LE/LP
3 

vidal raimon mortadelo i filemon ibañez francisco curs 
3 

LP 

vidal raimon maribel y la extraña familia mihura miguel curs 
3 

LEO 

vidal raimon espada y la rosa la martinez menchen antonio curs 
3 

LEO 

vidal raimon muerte de kurt cobain la santos care curs 
3 

LEO 

zambrana esther chicas al rescate lansky bruce curs 
1 

LP 

zambrana esther taller de fantasia benet i jornet josep maria curs 
1 

LEO 

zambrana esther contes per telefon rodari gianni curs 
1 

LEO 

zambrana esther ull de la momia l' cortes jesus curs 
1 

LEO 

zambrana esther contes per a un mon millor larreula enric curs 
1 

LEC 

 



LLISTA DE TÍTOLS LLEGITS SEGONS LP/LEC/LEO1. 
PRIMER D’ESO 

 
 

PRIMER D’ESO 
Nombre de lectors Títol Curs LE/LP 

2 100 brujerias curs 1 LP 
1 20.000 leguas de viaje submarino curs 1 LP 
1 24 horas para un rescate curs 1 LP 
2 666 calaixos curs 1 LEC 
2 amic retrobat l' curs 1 LEC 
3 amor al camp de futbol curs 1 LP 
3 amor matematic curs 1 LP 
4 amor pel mobil curs 1 LP 
1 amor, emails and jade curs 1 LP 
5 angus pintallavis i morrejades l' curs 1 LP 
2 artemis fowl curs 1 LP 
5 asmir no vol fusells l' curs 1 LEC 

11 assassinat del professor de matemàtiques l' curs 1 LEC 
1 asterix i obelix curs 1 LP 
1 astronautes el mussol els curs 1 LP 
1 aventura del llac assassi l' curs 1 LEC 
1 aventuras de tom sawyer las curs 1 LP 
1 aventures de la ma negra les curs 1 LEC 
1 aventures de mowgli les curs 1 LEC 
1 biblioteca dels llibres buits la curs 1 LP 
1 billy elliot curs 1 LP 
2 bosque de los pigmeos el curs 1 LP 
1 bruixeria i amor magic curs 1 LP 
1 caballero de la armadura oxidada curs 1 LP 
3 cabell d'angel curs 1 LEC 
1 cambio de cuerpo curs 1 LP 
1 cas misterios del dr. jekyll i mr. Hyde curs 1 LEC 
2 casa de cadaques la curs 1 LEC 
7 casa de les acacies la curs 1 LEC 
1 casa de les acacies la curs 1 LP 
1 casa del terror la curs 1 LEC 
1 casa sota la sorra la curs 1 LEC 
2 caso para ti y la peña del tigre un curs 1 LP 
1 castell del cor menjat curs 1 LP 
1 catalunya i l'estatut d'autonomia curs 1 LP 
2 cavaller cor molsut curs 1 LP 
1 cementerio de animales curs 1 LP 
2 chicas al rescate curs 1 LP 
1 cien años de soledad curs 1 LP 
1 cinco los curs 1 LP 

                                                 
1 LP: lectura personal; LEC: lectura escolar complementària; LEO: lectura escolar obligatòria.  



PRIMER D’ESO 
Nombre de lectors Títol Curs LE/LP 

1 cinco se escapan los curs 1 LP 
1 ciudad de las bestias la curs 1 LP 
2 clots curs 1 LEC 
7 cocodril sota el llit un curs 1 LEC 
1 codigo da vinci curs 1 LP 
4 cofre del negrer el curs 1 LEC 
4 colla del mar i el secret de la caixa forta la curs 1 LEC 
1 colla dels deu curs 1 LP 
1 com son els sindicats? curs 1 LP 
1 comic de les WITCH curs 1 LP 
2 comics curs 1 LP 
2 contes per a un mon millor curs 1 LEC 

69 contes per telefon curs 1 LEO 
3 crim al balneari un curs 1 LEC 
1 crit del comte arnau el curs 1 LEC 
1 cuando late un corazón curs 1 LP 
1 cuentos para 365 dias antologia curs 1 LP 
1 cuentos para pensar curs 1 LEC 
1 cul de mal seient curs 1 LP 
1 de mica en mica s'omple la pica curs 1 LP 
1 De quan hitler va robar el conill rosa curs 1 LP 
3 decisio de l'emma la curs 1 LEC 
1 dejame que te cuente curs 1 LP 
1 dia muy ajetreado un curs 1 LP 
2 diari d'anna frank el curs 1 LP 
1 diari de bridget jones 2 el curs 1 LP 
5 diari de bridget jones el curs 1 LP 
1 diari de l'alba el curs 1 LP 
2 diari de zlata curs 1 LEC 
1 diario de un skin el curs 1 LP 
1 diccionario de perros curs 1 LP 
1 didal, didalet, didaleta curs 1 LP 
1 digue'm agosarat curs 1 LP 
4 doctor guineu el curs 1 LEC 
2 don quijote de la mancha curs 1 LP 
1 dracs de tardor curs 1 LP 
1 dragon ballz: namek curs 1 LP 
1 enigma de la muntanya santa l' curs 1 LP 
1 enigma dels nous pirates l' curs 1 LP 
3 entre bastidors curs 1 LEC 
1 entre bastidors curs 1 LP 
1 entre el cel i la terra curs 1 LP 
1 entrevista con el vampiro curs 1 LP 
2 eragon curs 1 LP 
7 esbudellador de l'eixample l' curs 1 LEC 
1 escamot venjança l' curs 1 LEC 



PRIMER D’ESO 
Nombre de lectors Títol Curs LE/LP 

1 esfuma't gaudenci curs 1 LEC 
1 estimat bruce springsteen curs 1 LP 

10 estiu a borneo un curs 1 LEC 
1 estudi en escarlata curs 1 LEC 
1 exorcista el curs 1 LP 
1 faedor de mentides el curs 1 LEC 
3 fantasma de la torre el curs 1 LEC 
1 fantasma del palau el curs 1 LP 
1 faules d'isop i lafontaine curs 1 LP 
1 flor de miel curs 1 LP 
1 gil, el pages de ham curs 1 LP 
1 graff nation curs 1 LP 

20 harry potter curs 1 LP 
1 hechizo el curs 1 LP 
8 hi ha un nen al lavabo de les nenes curs 1 LEC 
2 historia interminable la curs 1 LP 
2 hobbit el curs 1 LP 
1 hombre de mis sueños el curs 1 LP 
1 home que va vendre la lluna l' curs 1 LP 
1 homes de les cadires els curs 1 LEC 
1 illa del carrer dels ocells l' curs 1 LEC 
1 indias negras las curs 1 LP 
5 infant prodigi un curs 1 LEC 
1 inu-yasha 12 curs 1 LP 
1 ironman, el triatleta curs 1 LP 
1 jinetes de la muerte los curs 1 LP 
7 jo me'n vaig curs 1 LEC 
1 jo no en se, de contes alegres curs 1 LEC 
1 joddy moddy curs 1 LP 
1 julia i la desaparicio del meteorit curs 1 LP 
1 julia i la dona desapareguda la curs 1 LP 
1 kamikaze kaito jeame 13 curs 1 LP 
1 kamikaze kaito jeanne curs 1 LP 
3 karekano (col·leccio) curs 1 LP 
1 la mascota ferotge (escola calavera) curs 1 LP 
1 laberinto de las aceitunas el curs 1 LP 
1 llargavistes d'ambre el curs 1 LP 
1 lleo, carabassa, cenica curs 1 LP 
1 lleo, la bruixa i l'armari el curs 1 LP 
1 m'agrada el futbol curs 1 LEC 
2 malefici de la momia el curs 1 LEC 
3 mare il·lustrada la curs 1 LP 
1 matilda curs 1 LEC 
1 matilda curs 1 LP 
1 mecanoscrit del segon origen curs 1 LEC 
1 mejores aventuras de julio verne las curs 1 LP 



PRIMER D’ESO 
Nombre de lectors Títol Curs LE/LP 

1 mil i una noches las curs 1 LP 
1 misterio de los hijos de Lua curs 1 LP 
1 mitologia grega curs 1 LP 
2 molly moon curs 1 LP 
3 molly moon atura el mon curs 1 LP 
1 momia la curs 1 LP 
1 momo curs 1 LP 
4 mon de ben lighthart el curs 1 LEC 
1 monstruo en el armario un curs 1 LP 
1 monstruoso libro de los monstruos curs 1 LP 
2 mortadelo y filemon curs 1 LP 
1 musica directa al corazón curs 1 LP 
2 nahid, la meva germana afganesa curs 1 LEC 
1 nanas de la cebolla curs 1 LP 
1 naruto, 1-8 curs 1 LP 
3 nasi perd la por en curs 1 LEC 
3 nen que vivia als estels el curs 1 LEC 
1 nen que vivia als estels el curs 1 LP 
1 nima, el xerpa de namxte curs 1 LEC 
1 no hay sitio para tarzan curs 1 LP 
1 no se si m'explico curs 1 LP 
1 on vas cametes? curs 1 LP 
1 otra aventura de los cinco curs 1 LP 
7 pedra magica la curs 1 LEC 
5 penya dels tigres la curs 1 LP 
3 perdoni a quin segle diu que som? curs 1 LEC 
2 perdoni, a quin segle diu que som? curs 1 LEC 
2 pere joan i l'invisible en curs 1 LP 
1 pesadillas curs 1 LP 
1 pescador pescat el curs 1 LP 
3 peter pan curs 1 LEC 
1 peter pan curs 1 LP 
1 petit vampir canvia de casa el curs 1 LEC 
2 petit vampir el curs 1 LEC 
1 precisamente así curs 1 LP 
1 prohibit enamorar-se curs 1 LEC 
1 puck curs 1 LP 
5 quan els gats se senten molt sols curs 1 LEC 
4 quan la terra era plana curs 1 LEC 
1 qui diu no a les drogues? curs 1 LP 
1 qui hi viu al bosc curs 1 LP 
1 quien se ha llevado mi queso curs 1 LP 
2 quin dia tan bestia curs 1 LEC 
1 quin dia tan bestia curs 1 LP 
1 quinito .. Quin curs el teu! curs 1 LP 
2 reino del dragon de oro el curs 1 LP 



PRIMER D’ESO 
Nombre de lectors Títol Curs LE/LP 

1 sabes estudiar curs 1 LP 
1 sala dels reptils la curs 1 LP 
1 salida la curs 1 LP 
2 secret de l'ordinador el curs 1 LEC 
1 segrest de la bibliotecaria el curs 1 LEC 
1 segrest de la cantant de rock curs 1 LP 
3 sense adreça coneguda curs 1 LEC 
8 senyor dels anells el curs 1 LP 
1 senyor dels lladres el curs 1 LEC 
1 senyor dels lladres el curs 1 LP 
1 serradora miserable la curs 1 LP 
1 si yo soy julieta y tu romeo besame de una vez curs 1 LP 
1 silmarilion el curs 1 LP 
5 silvestre malasang curs 1 LEC 
1 simpsons los curs 1 LP 
1 sin noticias de gurb curs 1 LP 
3 somni de tanger curs 1 LEC 
1 somnis a la passarel·la curs 1 LP 
1 super tina curs 1 LP 
2 superordinador el curs 1 LEC 
2 taca vermella la curs 1 LP 

70 taller de fantasia curs 1 LEO 
1 terror el curs 1 LP 
4 test d'amor curs 1 LP 
1 tina superbruixa curs 1 LP 
1 tina, superbruixa i la mania curs 1 LP 
1 tornen els grisos curs 1 LP 
5 travessia la curs 1 LEC 
1 tres es massa curs 1 LEC 
1 ulisses el corb curs 1 LEC 

69 ull de la momia l' curs 1 LEO 
1 ulldevellut curs 1 LP 
2 ulls de l'aiguamoll els curs 1 LEC 
1 venganza de gilead la curs 1 LP 
1 video girl 1er curs 1 LP 
1 volta al mon en 80 dies la curs 1 LP 
1 vull jugar curs 1 LEC 
1 wishing on a star curs 1 LP 
1 xut a porta curs 1 LEC 

 
 



LLISTA DE TÍTOLS LLEGITS SEGONS LP/LEC/LEO2. 
SEGON D’ESO 

 
SEGON D’ESO 

Nombre de lectors Títol Curs LE/LP 
1 20.000 leguas de viaje submarino curs 2 LEO 
1 20000 leguas de viaje submarino curs 2 LP 
1 20th century boy's curs 2 LP 
1 666 calaixos curs 2 LEC 
3 666 calaixos curs 2 LEO 
1 abrazame con todas tus fuerzas curs 2 LP 
1 aixi es la vida carlota curs 2 LEC 
2 aixi es la vida carlota curs 2 LEO 
1 altra cara de la veritat l' curs 2 LEO 
1 amic retrobat l' curs 2 LEO 
1 amor per el mobil curs 2 LP 
1 anarquistas españoles los curs 2 LEC 
1 angus pintallavis i morrejades l' curs 2 LP 
1 anillo del principe el curs 2 LP 
1 anorexia curs 2 LP 
1 antologia del pamfletismo del pgb y cgt curs 2 LP 
1 arenas movedizas las curs 2 LP 
1 au emboliquem la troca curs 2 LEO 
1 ayashy no ceres curs 2 LP 
1 cant de l'esparver el curs 2 LEC 
1 carretera maldita curs 2 LP 
1 cas de la professora desapareguda el curs 2 LEC 
1 christine curs 2 LP 
1 ciudad de las bestias la curs 2 LP 
2 clots curs 2 LEC 
2 clots curs 2 LEO 
1 club dels caps rapats el curs 2 LEC 
1 colección ayashy no ceres curs 2 LP 
1 colección karekano curs 2 LP 
1 colmillo blanco curs 2 LP 
2 comics manga curs 2 LP 
1 como ser aina en un mes curs 2 LP 
1 cor de les tenebres el curs 2 LP 
1 cor de tinta curs 2 LP 
1 crit de compte arnau el curs 2 LEO 
1 cuando late un corazon curs 2 LP 

74 cuentos de la selva curs 2 LEO 
1 de mica en mica s'omple la pica curs 2 LEO 
1 de pelicula curs 2 LEC 
1 de pelicula curs 2 LEO 
1 detectiu conan el curs 2 LP 

                                                 
2 LP: lectura personal; LEC: lectura escolar complementària; LEO: lectura escolar obligatòria.  



SEGON D’ESO 
Nombre de lectors Títol Curs LE/LP 

1 diari d'anna frank el curs 2 LP 
3 diari de zlata el curs 2 LEC 
1 diari de Zlata el curs 2 LEO 
1 diari vermell de la carlota el curs 2 LEC 
1 diari vermell de la carlota el curs 2 LEO 
1 diari vermell de la carlota el curs 2 LP 
1 diari vermell d'en flanagan el curs 2 LEC 
1 diario de bridget jones el curs 2 LP 
1 diario de un skin curs 2 LP 
1 dos mons un planeta curs 2 LEO 
1 dos mons, un planeta curs 2 LEC 

61 dossier de poesia curs 2 LEO 
2 dragon ball curs 2 LP 
1 dragon ball z curs 2 LP 
1 dragon ball z- manga curs 2 LP 
5 eldest curs 2 LP 
3 eragon curs 2 LP 
1 esclau del mercadal l' curs 2 LEO 
2 esfera maragda l' curs 2 LEC 
1 evangelion curs 2 LP 
1 fabrica de mentides la curs 2 LEC 
1 fabrica de mentides la curs 2 LEO 
1 faedor de mentides el curs 2 LEO 
1 fantasma de venecia el curs 2 LEO 
1 fantasmes de venècia curs 2 LEC 
1 flanagan de luxe curs 2 LEC 
1 gos dels baskerville el curs 2 LP 
1 hack curs 2 LP 
6 harry potter curs 2 LP 
2 harry potter y el caliz de fuego curs 2 LP 
5 harry potter y el misterio del principe curs 2 LP 
1 harry potter y la camara secreta curs 2 LP 
6 harry potter y la orden del fenix curs 2 LP 
1 he dit curs 2 LP 
1 ibrahim curs 2 LEO 
1 illa del carrer dels ocells l' curs 2 LEO 
1 imperio de los lobos el curs 2 LP 
1 inuyasha curs 2 LP 
2 joc brut curs 2 LEO 
1 karekano curs 2 LP 
1 lara quin nom curs 2 LEO 
1 llagrimes de quitra curs 2 LEO 
1 lolita curs 2 LP 
2 love hina curs 2 LP 
1 love hina 2 curs 2 LP 
1 love hina 1 curs 2 LP 



SEGON D’ESO 
Nombre de lectors Títol Curs LE/LP 

1 love hina 4 curs 2 LP 
1 love nina 3 curs 2 LP 
1 malory towers 1 curs 2 LP 
1 malory towers 2 curs 2 LP 
1 malory towers 3 curs 2 LP 
1 malory towers 4 curs 2 LP 
1 malory towers 5 curs 2 LP 
1 malory towers 6 curs 2 LP 
1 manifesto comunista curs 2 LEC 
2 manolito gafotas curs 2 LP 
1 maradona la mano de dios curs 2 LP 

58 mecanoscrit del segon origen curs 2 LEO 
2 memorias de idhun curs 2 LP 
1 molly moon 2 curs 2 LP 
1 molly moon 3 curs 2 LP 
1 mon de ben lighthard el curs 2 LEC 
1 mon d'en Pricht el curs 2 LEC 
1 mortadelo y filemon curs 2 LP 
1 nahid la meva germana afganesa curs 2 LEC 
1 nahid la meva germana afganesa curs 2 LEO 
4 naruto curs 2 LP 
1 nen que vivia als estels el curs 2 LEC 
1 niña de la calle la curs 2 LEO 
2 nirvana curs 2 LEO 
1 no me lo digas con flores 6 - manga curs 2 LP 
1 no som estupids curs 2 LP 
1 noche de la séptima luna la curs 2 LP 
1 noi de la vall del dra'a el curs 2 LEO 
1 ojo del golem el curs 2 LP 
1 ojos de maldición curs 2 LP 
1 one piece curs 2 LP 
1 operacio new york curs 2 LEC 
1 operacio new york curs 2 LEO 
1 operacio paris curs 2 LEO 
1 persepolis I curs 2 LP 
1 persepolis II curs 2 LP 
1 persepolis III curs 2 LP 
1 persepolis IV curs 2 LP 
1 pesadillas curs 2 LP 
1 point blanc curs 2 LP 
1 por los hijos lo que sea curs 2 LP 
1 prich el nen ferit curs 2 LEC 
1 Prich, el nen ferit, en curs 2 LEC 
2 primera vegada la curs 2 LP 
1 querido diario estoy muerto curs 2 LEO 
1 rally de mi vida el curs 2 LP 



SEGON D’ESO 
Nombre de lectors Títol Curs LE/LP 

1 raquel curs 2 LEO 
2 rei dels senglars el curs 2 LEC 
1 rei dels senglars el curs 2 LEO 
1 reina sin espejo curs 2 LP 
1 retorn el curs 2 LP 
1 retorno del rey, el - las dos torres curs 2 LP 
1 rey del castillo el curs 2 LP 
1 rurouni kenshin curs 2 LP 
1 sakura wars curs 2 LP 
1 segunda guerra mundial la curs 2 LP 
1 señor de los anillos el curs 2 LP 
1 señor de los anillos el: el retorno del rey curs 2 LP 
1 señora Mcguinty ha muerto curs 2 LP 
1 serradora miserable la curs 2 LP 
1 si yo soy julieta y tu romeo ¡bésame de una vez! curs 2 LP 
1 siete iglesias las curs 2 LP 
1 sobrino del mago curs 2 LP 
1 som PAP curs 2 LP 
1 somni de tanger el curs 2 LEC 
4 somni de tanger el curs 2 LEO 
1 somos chicos de menta curs 2 LP 
1 superexecutiu el curs 2 LEO 
1 tele boja la curs 2 LEO 
1 tigre de la mary plexiglas el curs 2 LEO 
1 tigre de la mary plexiglas el curs 2 LP 
1 tigre de mary Plexiglas el curs 2 LEC 
1 tina superbruixa i el detectiu curs 2 LP 
1 top 20 de mortadelo i filemon el curs 2 LP 
1 travessia la curs 2 LEO 
1 tres passes pel misteri curs 2 LEC 
1 tres porquets els curs 2 LP 
1 tribus urbanas curs 2 LP 
1 ulisses el corb curs 2 LEO 
1 ultimo saludo de sherlock holmes el curs 2 LP 
1 un viejo que leía novelas de amor curs 2 LP 
1 una ma plena d'estels curs 2 LEO 
1 vei prohibit el curs 2 LEC 
1 vei prohibit el curs 2 LEO 
1 vengança dels criptosaures la curs 2 LEO 

59 vuelta al mundo en 80 dias la curs 2 LEO 
 



LLISTA DE TÍTOLS LLEGITS SEGONS LP/LEC/LEO3. 
TERCER D’ESO 

 
TERCER D’ESO 

Nombre de lectors Títol Curs LE/LP 
1 20000 leguas de viaje submarino curs 3 LP 
1 20th century boys curs 3 LP 
1 abrazame con toda tu alma curs 3 LP 
1 adopta un fantasma curs 3 LEO 
1 aixi es la vida carlota curs 3 LEO 
2 alla on sigui el meu cor curs 3 LEC 
2 alla on sigui el meu cor curs 3 LEO 
1 aloma curs 3 LEO 
1 aloma curs 3 LP 

57 aqui descansa nevares curs 3 LEO 
1 bola de drac curs 3 LEC 
2 bola de drac curs 3 LP 
1 calidoscopi curs 3 LEO 
1 camino a la felicidad curs 3 LP 
1 camps de maduixes curs 3 LEO 
1 camps de maduixes curs 3 LP 
1 capitan alatriste el curs 3 LP 
1 cas torreforta el curs 3 LEC 
1 clan de la lloba el curs 3 LP 
1 club dels caps rapats el curs 3 LEO 
1 CNT- su ideología curs 3 LEO 
1 codigo da vinci el curs 3 LP 
1 como te atreves a leer mi e-mail curs 3 LP 
1 compte arnau el curs 3 LEO 
1 corazon de tinta curs 3 LP 
1 cuentos chinos curs 3 LEO 
2 cuentos para pensar curs 3 LEC 
3 cuentos para pensar curs 3 LP 
1 cul de sac curs 3 LEO 
1 dejame que te cuente curs 3 LP 
1 desconnectada curs 3 LEC 
1 detectiu conan el curs 3 LP 
1 diari blau de carlota el curs 3 LEC 
3 diari de la neus el curs 3 LEC 
1 diari d'edith el curs 3 LEC 
2 diari lila de la carlota el curs 3 LEC 
2 diari vermell de la carlota el curs 3 LEC 
1 diario de ana frank el curs 3 LEC 
1 doble assesinat a l'abadìa curs 3 LP 
1 doing it curs 3 LEC 
4 drive to dubai curs 3 LEC 

                                                 
3 LP: lectura personal; LEC: lectura escolar complementària; LEO: lectura escolar obligatòria.  



TERCER D’ESO 
Nombre de lectors Títol Curs LE/LP 

2 drive to dubai curs 3 LEO 
1 ejercito negro el curs 3 LP 
1 em diuen tres catorze curs 3 LEO 
1 eric clapton curs 3 LP 
1 es deia jan curs 3 LEC 
1 es deia jan curs 3 LEO 

33 espada y la rosa la curs 3 LEO 
20 espada y la rosa la curs 3 LEO 

1 fantasma de la torre el curs 3 LEO 
1 filla del ganges la curs 3 LEO 
1 flanagan 007 curs 3 LEO 
1 flanagan de luxe curs 3 LEO 
1 flanagan de luxe curs 3 LP 
1 flores en el atico curs 3 LEC 
1 fushigi yugi curs 3 LP 
1 gat negre i altres relats el curs 3 LEC 
1 gat negre i altres relats el curs 3 LEO 
2 gramatica es una dolça canço la curs 3 LEC 
1 green planet curs 3 LEC 
1 grimpow curs 3 LEC 
1 grimpow curs 3 LP 
2 harry potter i el misteri del princep curs 3 LP 
2 harry potter i el misteri del princep curs 3 LP 
1 harry potter i la camara secreta curs 3 LP 
1 harry potter i la orden del fenix curs 3 LP 
1 harry potter i la pedra filosofal curs 3 LP 
1 harry potter y el caliz de fuego curs 3 LP 
1 high school musical curs 3 LP 
1 higiene de l'assassí l' curs 3 LEC 
2 hobbit el curs 3 LP 
1 home de paraula un curs 3 LP 
1 home sense rostre l' curs 3 LEC 
1 ibrahim curs 3 LEC 
1 illa del carrer dels ocells curs 3 LEO 
1 impostor l' curs 3 LEC 
1 interrail curs 3 LEC 
1 interrail curs 3 LEO 
1 isla del tesoro la curs 3 LP 
1 it (eso) curs 3 LP 
1 jove lennon el curs 3 LEO 
1 kidman curs 3 LEO 
1 kidvap curs 3 LEC 
1 lazarillo de tormes el curs 3 LP 
1 led zeppelin curs 3 LP 
1 les bruixes no fan petons curs 3 LP 
2 llibre negre dels secrets el curs 3 LP 



TERCER D’ESO 
Nombre de lectors Títol Curs LE/LP 

1 mala bestia la curs 3 LEC 
2 manolito gafotas curs 3 LP 
1 mar de problemas un curs 3 LP 

55 maribel y la extraña familia curs 3 LEO 
1 matilda curs 3 LP 
3 memories d'idhun I la resistencia curs 3 LP 
4 memories d'idhun II triada curs 3 LP 
2 memories d'idhun III panteon curs 3 LP 
2 messenger curs 3 LEO 
1 meu amic friedrich el curs 3 LEC 
1 mirall trencat curs 3 LP 
1 misteri de les quatre punyalades el curs 3 LEC 
1 misteri de les quatre punyalades el curs 3 LEO 
2 mortadelo i filemon curs 3 LP 

57 muerte de kurt cobain la curs 3 LEO 
1 naruto curs 3 LP 
1 naufragi de zanzibar el curs 3 LEC 
1 nemesis curs 3 LP 
1 nit que vam a plorar per mi la curs 3 LEC 
1 noia del foulard la curs 3 LEC 
1 nombre de la rosa el curs 3 LP 
1 okupada curs 3 LP 

57 ombra del stuka l' curs 3 LEO 
1 ombra del vent l' curs 3 LEO 
2 one piece curs 3 LP 
1 pell freda la curs 3 LEO 
1 perfum el curs 3 LP 
1 petita cronica d'un professor a secundaria curs 3 LEC 
1 petita cronica d'un professor a secundaria curs 3 LEO 
1 petita cronica d'un professor a secundaria curs 3 LP 
1 plantar cara curs 3 LEO 
1 preu de ser catalans el curs 3 LP 
1 primeros casos de poirot curs 3 LP 
1 puerta de ptolomeo la curs 3 LP 
1 quan et trenquen el cor curs 3 LEC 
1 quijote el (la version de la rae) curs 3 LP 
1 rabia curs 3 LEC 
1 raquel curs 3 LP 
1 recopilacio curs 3 LP 
1 retrat de dorian grey el curs 3 LEO 
1 sempre plou sobre el big-ben curs 3 LEO 
2 sense sortida curs 3 LEO 
1 septimus curs 3 LP 
1 sherlock holmes curs 3 LP 
1 sherlock holmes el ultimo suspiro curs 3 LP 
1 si menges una llimona sense fer ganyotes curs 3 LEO 



TERCER D’ESO 
Nombre de lectors Títol Curs LE/LP 

2 sobrevius curs 3 LEC 
1 sobrevius curs 3 LP 
1 somni de tanger el curs 3 LEO 
1 somni d'una nit d'estiu curs 3 LEC 
1 somos chicos de menta curs 3 LP 
1 sos adolescentes curs 3 LP 
1 templo de istar el curs 3 LP 
1 terra del ruiseñor la curs 3 LP 
1 tornen els grisos curs 3 LEC 
1 tot et sera pres curs 3 LEC 
1 tot et sera pres curs 3 LEO 
2 ullal blanc curs 3 LP 
1 últim manuscrit incomplet l' curs 3 LP 
1 viatge a l'interior d'un gra d'arena curs 3 LEO 
1 violinista abbeville el curs 3 LEC 
1 xerres massa curs 3 LEC 
1 xerres massa curs 3 LEO 
1 zatch bell curs 3 LP 
1 zipi y zape curs 3 LP 

 
 



ANNEX 17. LLISTA DE TÍTOLS LLEGITS QUE FORMAVEN PART DE LA 
MODALITAT DE LECTURES COMPLEMENTÀRIES. 

 
 

PRIMER D’ESO 
 
Nombre de lectors Títol per ordre alfabètic Autor 

2 666 calaixos folck jordi 
2 amic retrobat l' uhlman fred 
5 asmir no vol fusells l' mattingley christobel 

11 assassinat del professor de matemàtiques l' sierra i fabra jordi 
1 aventura del llac assassi l' lienas gemma 
1 aventures de la ma negra les jurgen press hans 
1 aventures de mowgli les kipling rudyard 
3 cabell d'angel ganges montse 
1 cas misterios del dr. jekyll i mr. Hyde stevenson r.l. 
2 casa de cadaques la mettini ruben 
7 casa de les acacies la canela merce 
1 casa del terror la brezina thomas 
1 casa sota la sorra la carbo joaquim 
2 clots sachar louis 
7 cocodril sota el llit un landa mariasun 
4 cofre del negrer el lorman josep 
4 colla del mar i el secret de la caixa forta la gorriz josep 
2 contes per a un mon millor larreula enric 
3 crim al balneari un trigo xulio ricardo 
1 crit del comte arnau el terradas joan 
1 cuentos para pensar bucay georges 
3 decisio de l'emma la zoller elisabeth 
2 diari de zlata filipovic zlata 
4 doctor guineu el gorriz josep 
3 entre bastidors cabeza anna 
7 esbudellador de l'eixample l' vernetta xavier 
1 escamot venjança l' dalmases antoni 
1 esfuma't gaudenci carranza maite 

10 estiu a borneo un garriga pilar 
1 estudi en escarlata conan doyle 
1 faedor de mentides el roca maria carme 
3 fantasma de la torre el gisbert francesc 
8 hi ha un nen al lavabo de les nenes sachar louis 
1 homes de les cadires els sierra i fabra jordi 
1 illa del carrer dels ocells l' orlev uri 
5 infant prodigi un nemirovsky irene 
7 jo me'n vaig landa mariasun 
1 jo no en se, de contes alegres armengol carles 
1 m'agrada el futbol cruyff johan 
2 malefici de la momia el mcmullan kate 
1 matilda dahl roal 



Nombre de lectors Títol per ordre alfabètic Autor 
1 mecanoscrit del segon origen pedrolo manuel de 
4 mon de ben lighthart el ter haar jaap 
2 nahid, la meva germana afganesa tortajada anna 
2 nasi perd la por en carbo joaquim 
1 nasi perd la por en carbó joaquim 
3 nen que vivia als estels el sierra i fabra jordi 
1 nima, el xerpa de namxte delgado joan francesc 
7 pedra magica la fañanas miquel 
3 perdoni a quin segle diu que som? bages noemi 
2 perdoni, a quin segle diu que som? bages noemi 
1 peter pan barrie j.m 
2 peter pan barrie j.m. 
1 petit vampir canvia de casa el sommer-bodenburg angela
2 petit vampir el sommer-bodenburg angela
1 prohibit enamorar-se flegel sissi 
5 quan els gats se senten molt sols landa mariasun 
4 quan la terra era plana moras toni 
2 quin dia tan bestia rodgers mary 
2 secret de l'ordinador el aymerich maria 
1 segrest de la bibliotecaria el mahy margaret 
3 sense adreça coneguda vernetta xavier 
1 senyor dels lladres el funke cornelia 
5 silvestre malasang dalmases antoni 
3 somni de tanger vernetta xavier 
2 superordinador el verges oriol 
5 travessia la creech sharon 
1 tres es massa serra marius 
1 ulisses el corb garcia llorca antoni 
2 ulls de l'aiguamoll els alcoverro agusti 
1 vull jugar bolta maria jesus 
1 xut a porta delerm philippe 

 
 



SEGON D’ESO 
 

Nombre de lectors Títol per ordre alfabètic Autor 
1 666 calaixos folk jordi 
1 aixi es la vida carlota lienas gemma 
1 anarquistas españoles los cesar lorenzo 
1 cant de l'esparver el carbo joaquin 
1 cas de la professora desapareguda el friedrich joachim 
2 clots sachar louis 
1 club dels caps rapats el sotorra andreu 
1 de pelicula ? 
3 diari de zlata el filipovic zlata 
1 diari vermell de la carlota el lienas gemma 
1 diari vermell d'en flanagan el martin jaume 
1 dos mons, un planeta querol jordi 
2 esfera maragda l' lorman joseph 
1 fabrica de mentides la cirici david 
1 fantasmes de venècia egea octavi 
1 flanagan de luxe martin andreu 
1 manifesto comunista  
1 mon de ben lighthard el ter haar jaap 
1 mon d'en Pricht el ? 
1 nahid la meva germana afganesa tortajada anna 
1 nen que vivia als estels el sierra i fabra jordi 
1 operacio new york allen judy 
1 prich el nen ferit bayle reine-m. 
1 Prich, el nen ferit, en bayle reine-m. 
2 rei dels senglars el garcia llorca antoni 
1 somni de tanger el vernetta xavier 
1 tigre de mary Plexiglas el obiols miquel 
1 tres passes pel misteri fernandez paz, agustin 
1 vei prohibit el bertran xavier 

 



TERCER D’ESO 
 
Nombre de lectors Títol per ordre alfabètic Autor 

2 alla on sigui el meu cor sierra i fabra jordi 
1 bola de drac toriyama akira 
1 cas torreforta el joan i arinyo manuel 
2 cuentos para pensar bucay jorge 
1 desconnectada ashworth sherry 
1 diari blau de carlota el lienas gemma 
3 diari de la neus el llobet gloria 
1 diari d'edith el highsmith patricia 
2 diari lila de la carlota el lienas gemma 
2 diari vermell de la carlota el lienas gemma 
1 diario de ana frank el frank anna 
1 doing it burgues melvin 
4 drive to dubai till julie 
1 es deia jan korschunow irina 
1 flores en el atico andrews vc 
1 gat negre i altres relats el poe edgar allan 
2 gramatica es una dolça canço la orsenna erik 
1 green planet lindop christine 
1 grimpow abalos rafael 
1 higiene de l'assassí l' nothomb amelie 
1 home sense rostre l' holland isabelle 
1 ibrahim torrent josep 
1 impostor l' alonso manuel 
1 interrail miralles francesc 
1 kidvap ? 
1 mala bestia la garcia llorca antoni 
1 meu amic friedrich el richter hans peter 
1 misteri de les quatre punyalades el hernandez pau joan 
1 naufragi de zanzibar el morpurgo michael 
1 nit que vam a plorar per mi la hernandez i ventosa xavier 
1 noia del foulard la deutsch xavier 
1 petita cronica d'un professor a secundaria sala toni 
1 quan et trenquen el cor clarke julia 
1 rabia sierra i fabra jordi 
2 sobrevius casalderrey fina 
1 somni d'una nit d'estiu shakespeare william 
1 tornen els grisos autors divers 
1 tot et sera pres hernandez pau joan 
1 violinista abbeville el ? 
1 xerres massa oates joyce carol 

 



ANNEX 18.  
ARGUMENTS IDENTIFICATIUS: ANALITZATS 43 DE 94, ÉS A DIR: 
Analitzats un 46% 
 

Arguments identificatius 
categorització  comentaris  

identificatiu-
emocional 

m'ha agradat perquè a mi també m'agraden les plantes 

identificatiu-
emocional 

m'ha agradat perquè és un fet real 

identificatiu-
emocional 

sí perquè és real, li pot passar a tothom 

identificatiu-
emocional 

m'ha agradat perquè va d'una nena que li agrada llegir 

identificatiu-
emocional 

m'ha agradat perquè va de nois i noies com nosaltres i perquè els grans 
ajuden els més petits perquè no els peguin 

identificatiu-
emocional 

m'ha agradat perquè va de noies de la nostra edat 

identificatiu-
emocional 

m'ha agradat perquè és un llibre que expressa una situació real 

identificatiu-
emocional 

m'ha agradat perquè és real 

identificatiu-
emocional 

m'ha agradat perquè les matemàtiques són una de les meves assignatures 
preferides 

identificatiu-
emocional 

m'ha agradat perquè gràcies a l'ajuda d'una persona pots canviar de 
personalitat 

identificatiu-
emocional 

m'ha agradat perquè parla de moltes coses que els poden succeir a les 
noies 

identificatiu-
emocional 

és molt maca i parla dels problemes dels joves 

identificatiu-
emocional 

Sí, perquè tracta d'un tema real 

identificatiu-
emocional 

m'ha agradat perquè són llibres que parlen de coses de noies i per com està 
escrit 

identificatiu-
emocional 

m'ha agradat perquè és una història de noies i a totes ens passa això 

identificatiu-
emocional 

sí, perquè tot li passa a una persona adolescent com jo i els temes són els 
mateixos que em preocupen a mi. 

identificatiu-
emocional 

Sí perquè es sobre un programa de ràdio que jo escolto 

identificatiu-
emocional 

sí, perquè era de joves 

identificatiu-
emocional 

Sí perquè era una sèrie de Tv que jo veia quan era petita, em va fer gracia 
veure'l 

identificatiu-
emocional 

M'ha agradat per la història. És de nens com jo. 

identificatiu-
emocional 

M'ha agradat perquè parla de l'opinió de persones reals, de temes 
adolescents. 

identificatiu-
emocional 

M'ha agradat perquè va d'amors dels joves. 

identificatiu-
emocional 

M'ha agradat perquè parla dels adolescents i dels problemes que tenim. 

identificatiu- sí perquè tracta és molt divertida, i m'agrada molt la música i penso com la 



Arguments identificatius 
categorització  comentaris  

emocional protagonista. 
identificatiu-
emocional 

sí perquè la història és molt bona i m'agrada el missatge et fa transmetre. A 
mes tracta da'dolescents com jo i això m'agrada.. 

identificatiu-
emocional 

sí perquè aquest tema és de la nostre época.I en algunes de les escenes 
del llibre et fa recordar moments privats que passa lo mateix. 

identificatiu-
emocional 

sí perquè era una història de joves. 

identificatiu-
emocional 

s´perquè és d'adolescents. 

identificatiu-
emocional 

sí perquè parla molt hi sobre coses que passen a l'adolescencia. 

identificatiu-
emocional 

sí perquè crec que és de la vida quotidiana d'un jove de la nostra edat. 

identificatiu-
emocional 

sí perquè era d'una noia de la nostre edat que li pasen coses, té una cicatriu 
des de el coll al melic per un transplant de cor..Es una historia d'actualitat.. 

identificatiu-
emocional 

sí perquè era història de joves. 

identificatiu-
emocional 

sí perquè parla de problemes juvenils i m'agrada. 

identificatiu-
emocional 

sí perquè l'argument és bastant juvenil i succeix a la nostra edat. 

identificatiu-
emocional 

sí perquè era molt divertit m'agradava perquè era molt realista i era de la 
nostre edat lanoia i em va agradar. 

identificatiu-
emocional 

sí perquè era molt interesant.Perque el diari es fet per una nena verdadera 
que te la mateixa edat que jo 

identificatiu-
emocional 

sí perquè reflexava la adolescència. 

identificatiu-
emocional 

Si, perquè tracta fets de l'actualitat que poden passar en qualsevol moment i 
en el cas dels adolescents el tenim molt a la vora. 

identificatiu-
emocional 

sí perquè és un llibre molt realista, una cosa que i pot passar a qualsevol 
persona. 

identificatiu-
emocional 

sí perquè explica coses dels adolescents. 

identificatiu-
emocional 

sí perquè la història tracta de joves, els problemes que tenim ara i 

identificatiu-
emocional 

sí perquè em va agradar, em sentia identificada amb el personatge. 

Identificatiu-
emocional 

sí perquè enganxa des de el primer moment i és per la nostre edat i 
vocabulari del carrer. 

 
 

- .  



COMENTARIS PRÀCTICS VQ. D’UN TOTAL DE 684 ANALITZATS 338, ÉS A 
DIR, UN 49,4% 
 

COMENTARIS PRÀCTICS VQ 
categorització 

com1 comentaris LEC1 

pràctic VQ Algunes coses no m'agradaven, però casi tot m'ha agradat. 
pràctic VQ altres formes de veure les coses. 
pràctic VQ és avorrit 
pràctic VQ és avorrit 
pràctic VQ és avorrit 
pràctic VQ és avorrit 
pràctic VQ és divertit 
pràctic VQ és divertit 
pràctic VQ És el millor, és perfecte 
pràctic VQ és interressant 
pràctic VQ és molt bonic i emociona 
pràctic VQ és molt complet 
pràctic VQ és molt divertit 
pràctic VQ és molt divertit 
pràctic VQ és molt divertit i molt entretingut 
pràctic VQ és molt divertit i no avorreix 
pràctic VQ és molt divertit i no avorreix 
pràctic VQ és molt divertit i per això m'agrada 
pràctic VQ és molt interessant perquè aprens coses del teatre 
pràctic VQ és molt intrigant 
pràctic VQ és molt llarg 
pràctic VQ és molt llarg 
pràctic VQ és molt xulo 
pràctic VQ és molt xulo 
pràctic VQ és un llibre emocionant i divertit 
pràctic VQ és un llibre molt intrigant i que no et pots desconnectar 
pràctic VQ és un llibre que t'enganxa 
pràctic VQ Està bé. No sé perquè m'agrada però m'agrada. 
pràctic VQ Estic llegint-lo però m'agrada perquè és molt interesant. 
pràctic VQ M'agrada la trilogia sencera. Està molt bé! 
pràctic VQ M'agradan molt, en general, els llibres de la J.K.R. 
pràctic VQ m'avorria 
pràctic VQ M'encanta la serie de la tele. 
pràctic VQ m'ha agadat molt perquè és molt entretingut 
pràctic VQ m'ha agradat el contingut del llibre perquè enganxa molt 
pràctic VQ m'ha agradat molt perquè és molt divertit 
pràctic VQ M'ha agradat molt perquè és molt divertit. 
pràctic VQ M'ha agradat molt perquè és una mica divertit. 
pràctic VQ M'ha agradat perque els reltats eren divertits 
pràctic VQ M'ha agradat perquè el cómic m'ha fet molta gràcia. 
pràctic VQ m'ha agradat perquè el llibre és divertit i t'interesses molt per lo que 

passarà 



COMENTARIS PRÀCTICS VQ 
categorització 

com1 comentaris LEC1 

pràctic VQ M'ha agradat perque el llibre no es fa pesat i es divertit 
pràctic VQ M'ha agradat perque els contes son curts i divertits 
pràctic VQ M'ha agradat perquè era enretingut, ràpid de llegir, i era divertit el que 

passava 
pràctic VQ M'ha agradat perquè era molt interesant. 
pràctic VQ M'ha agradat perquè és bastant divertit 
pràctic VQ M'ha agradat perquè és bastant entretingut 
pràctic VQ M'ha agradat perquè és bastant entretingut 
pràctic VQ M'ha agradat perque es curt i és una mica divertit 
pràctic VQ M'ha agradat perquè és de magia. 
pràctic VQ M'ha agradat perquè és de tot elque he llegit el que més m'agrada. 
pràctic VQ m'ha agradat perquè és dels tipus de llibres que m'agraden. 
pràctic VQ M'ha agradat perque es divertit 
pràctic VQ m'ha agradat perquè és divertit 
pràctic VQ m'ha agradat perquè és divertit 
pràctic VQ m'ha agradat perquè és divertit 
pràctic VQ m'ha agradat perquè és divertit 
pràctic VQ m'ha agradat perquè és divertit 
pràctic VQ M'ha agradat perquè és divertit i aprens coses 
pràctic VQ M'ha agradat perque es divertit i entretingut 
pràctic VQ M'ha agradat perquè és divertit i interessant i t'explica molts detalls. 
pràctic VQ M'ha agradat perquè és divertit. 
pràctic VQ M'ha agradat perquè és divertit. 
pràctic VQ m'ha agradat perquè és emocionant 
pràctic VQ M'ha agradat perquè és emocionant. 
pràctic VQ M'ha agradat perquè és entretingut 
pràctic VQ m'ha agradat perquè és entretingut 
pràctic VQ m'ha agradat perquè és força original 
pràctic VQ m'ha agradat perquè és important lo que explica 
pràctic VQ m'ha agradat perquè és interesant 
pràctic VQ M'ha agradat perquè és interesant. 
pràctic VQ M'ha agradat perquè és interesant. 
pràctic VQ M'ha agradat perquè és interesant. 
pràctic VQ M'ha agradat perquè és interesant. 
pràctic VQ m'ha agradat perquè és interessant 
pràctic VQ m'ha agradat perquè és interessant 
pràctic VQ m'ha agradat perquè és interessant el que explica el llibre 
pràctic VQ M'ha agradat perquè és molt bonica. 
pràctic VQ M'ha agradat perque és molt divertit 
pràctic VQ m'ha agradat perquè és molt divertit 
pràctic VQ m'ha agradat perquè és molt divertit 
pràctic VQ m'ha agradat perquè és molt divertit i entretingut i enganxa moltíssim 
pràctic VQ M'ha agradat perque es molt divertit i entretingut. 
pràctic VQ m'ha agradat perquè és molt divertit resoldre tots els problemes 
pràctic VQ M'ha agradat perque es molt divertit, entretingut, 



COMENTARIS PRÀCTICS VQ 
categorització 

com1 comentaris LEC1 

pràctic VQ M'ha agradat perquè és molt divertit. 
pràctic VQ M'ha agradat perquè és molt divertit. 
pràctic VQ M'ha agradat perquè és molt emocionant i interesant. I perquè a mi 

m'agraden molt els contes de Harry Potter. 
pràctic VQ M'ha agradat perquè és molt emocionant. 
pràctic VQ M'ha agradat perque es molt entretingut 
pràctic VQ M'ha agradat perquè és molt entretingut 
pràctic VQ m'ha agradat perquè és molt entretingut 
pràctic VQ M'ha agradat perquè és molt entretingut 
pràctic VQ m'ha agradat perquè és molt entretingut 
pràctic VQ M'ha agradat perquè és molt interesant i entretenida. 
pràctic VQ M'ha agradat perquè és molt interesant i molt divertit. 
pràctic VQ M'ha agradat perquè és molt interesant. 
pràctic VQ M'ha agradat perquè és molt interesant. 
pràctic VQ M'ha agradat perquè és molt interesant. 
pràctic VQ M'ha agradat perquè és molt interesant. 
pràctic VQ M'ha agradat perquè és molt original i divertit. M'encanta!! 
pràctic VQ M'ha agradat perquè és molt realista, és interessant i no es fa pesat ni 

avorrit 
pràctic VQ M'ha agradat perquè és original. 
pràctic VQ M'ha agradat perquè és un conte original. 
pràctic VQ m'ha agradat perquè és un llibre curt i no se m'ha fet gens pesat 
pràctic VQ M'ha agradat perquè és un llibre molt entretingut 
pràctic VQ M'ha agradat perquè és un llibre que a vegades et fa pensar sobre les 

coses. 
pràctic VQ M'ha agradat perquè és una història que arriba al cor 
pràctic VQ m'ha agradat perquè és una mica divertit 
pràctic VQ m'ha agradat perquè està basat a Barcelona 
pràctic VQ M'ha agradat perquè està bé. 
pràctic VQ M'ha agradat perquè estava bé però no és res de altre món. 
pràctic VQ m'ha agradat perquè et captiva llegir-lo 
pràctic VQ m'ha agradat perquè explica com era la guerra 
pràctic VQ m'ha agradat perquè explica les coses que feien els nostres pares de petits 

i és divertit 
pràctic VQ M'ha agradat perquè fa gràcia. 
pràctic VQ M'ha agradat perquè ha sigut divertit. 
pràctic VQ m'ha agradat perquè he après molt 
pràctic VQ m'ha agradat perquè hi ha hagut moltes frases que m'han fet molta gràcia 
pràctic VQ M'ha agradat perquè hi havia una canço que era guapa. 
pràctic VQ m'ha agradat perquè hs un còmic divertit 
pràctic VQ M'ha agradat perquè ja coneixeia la història 
pràctic VQ m'ha agradat perquè la història és interessant 
pràctic VQ M'ha agradat perquè la historia es interessant i divertida 
pràctic VQ M'ha agradat perque la historia passa molt ràpida i no és pesat 
pràctic VQ m'ha agradat perquè la major part de la història passa a barcelona 
pràctic VQ m'ha agradat perquè la pesca i la maritima m'agrada molt 



COMENTARIS PRÀCTICS VQ 
categorització 

com1 comentaris LEC1 

pràctic VQ M'ha agradat perquè les contes estàn bé però són una mica cutres. 
pràctic VQ M'ha agradat perquè n'hi havien que estaven bé. 
pràctic VQ M'ha agradat perquè no cansa, no es fa pesat 
pràctic VQ M'ha agradat perquè no es fa molt pesat. 
pràctic VQ m'ha agradat perquè no es fa pesat a l'hora de llegir-lo 
pràctic VQ M'ha agradat perquè no és gens avorrit. 
pràctic VQ M'ha agradat perquè no és pesat i és entretingut. 
pràctic VQ m'ha agradat perquè no pots parar de llegir-lo 
pràctic VQ m'ha agradat perquè s'aprenen bastantes coses sobre la prehistòria, l'edat 

antiga i l'edat mitjana 
pràctic VQ M'ha agradat perquè són cançons i m'agraden molt. Són cançons 

modernes.. 
pràctic VQ M'ha agradat perquè són capítols molt ràpids de llegir. 
pràctic VQ M'ha agradat perquè són contes curts i interesants. 
pràctic VQ M'ha agradat perquè són divertits. 
pràctic VQ M'ha agradat perquè són interesants i divertits. 
pràctic VQ M'ha agradat perquè són interesants. 
pràctic VQ M'ha agradat perquè són varis contes en un llibre, i les històries són 

divertides. 
pràctic VQ m'ha agradat perquè t'enganxa molt 
pràctic VQ m'ha agradat perquè tot acaba bé 
pràctic VQ m'ha agradat perquè tot i que és una història llarga se m'ha fet molt 

entretingut 
pràctic VQ M'ha agradat peruqè hi ha alguna que està bé. 
pràctic VQ M'ha agradat tot, tot, tot. Perquè és molt interesant. 
pràctic VQ M'ha agradat tot, tot, tot. Perquè és molt interesant. 
pràctic VQ M'ha agradat tot, tot, tot. Perquè és molt interesant. 
pràctic VQ no em va agradar perquè era molt avorrit perquè ja havia vist la pel·lícula i 

ja sabia més o menys el que passaria. 
pràctic VQ no et canses mai de llegir-lo 
pràctic VQ no m'agrada perquè és molt molt llarg 
pràctic VQ No m'h agradat perquè és molt avorrit i lent 
pràctic VQ no m'ha agradat el començament perquè se m'ha fet una mica pesat 
pràctic VQ no m'ha agradat gaire perquè no és gaire interessant 
pràctic VQ no m'ha agradat molt perquè és avorrit 
pràctic VQ no m'ha agradat perquè al començament és avorrit 
pràctic VQ no m'ha agradat perquè era una mica avorrida 
pràctic VQ no m'ha agradat perquè és avorrit 
pràctic VQ no m'ha agradat perquè és avorrit, sempre parla del mateix: nois. A més, 

sempre utilitza el mateix vocabulari. 
pràctic VQ no m'ha agradat perquè es fa pesat i és molt llarg 
pràctic VQ No m'ha agradat perque es molt llarg i avorrit 
pràctic VQ no m'ha agradat perquè és molt pesat 
pràctic VQ no m'ha agradat perquè hi ha moments que el llibre es fa pesat 
pràctic VQ No m'ha agradat perquè pel curt que és es fa molt pesat de llegir 
pràctic VQ no m'ha agradat perquè tot i que és curt se m'ha fet una mica pesat 



COMENTARIS PRÀCTICS VQ 
categorització 

com1 comentaris LEC1 

pràctic VQ No m'ha gradat perquè es molt avorrit i molt llarg 
pràctic VQ no perquè és avorrit 
pràctic VQ no perquè és massa llarg i pesat, també lent 
pràctic VQ no perquè és molt avorrit 
pràctic VQ no perquè és molt avorrit, 
pràctic VQ No perquè es molt cansat de llegir 
pràctic VQ no perquè és una mica pesat 
pràctic VQ no pq se no m'ha enganxat i se m'ha fet pesat llegir-lo 
pràctic VQ no té res d'interessant 
pràctic VQ No, perquè m'ha costat enganxar-me al llibre i es dificil d'entendre 
pràctic VQ perquè era una mica avorrit 
pràctic VQ perquè és entretingut 
pràctic VQ perquè és interessant 
pràctic VQ perquè és molt divertit 
pràctic VQ perquè és molt interessant 
pràctic VQ perquè és molt interessant 
pràctic VQ perquè les històries no eren molt divertides 
pràctic VQ perquè no és molt emocionant 
pràctic VQ perquè no m'agraden les mòmies 
pràctic VQ perquè són molt bons 
pràctic VQ quan agafes el llibre no es pot deixar anar 
pràctic VQ que no el vam acabar. 
pràctic VQ Res (no és un llibre). 
pràctic VQ se m'ha fet pesat 
pràctic VQ sí erquè és original 
pràctic VQ sí perquè es fa curt 
pràctic VQ sí perquè m'agrada moltíssim, és molt interesant. 
pràctic VQ sí perquè al princpi està entretingut. 
pràctic VQ sí perquè aprens i t'ho passes bé llegint. 
pràctic VQ sí perquè de la manera com està escrit no es fa pesat. 
pràctic VQ sí perquè els contes que expliquen són molts útils. 
pràctic VQ sí perquè em va agradar la historia del cantant. Un bon llibre! 
pràctic VQ sí perquè en el final sembla ser entretingut. 
pràctic VQ sí perquè enganxa molt des del principi 
pràctic VQ sí perquè era bonic 
pràctic VQ sí perquè era divertit llegir-ho amb tota la classe. 
pràctic VQ sí perquè era emotiu. 
pràctic VQ sí perquè era entretingut. 
pràctic VQ sí perquè era interesant. 
pràctic VQ sí perquè era molt divertit. 
pràctic VQ sí perquè era molt guay i graciós. 
pràctic VQ sí perquè era molt interessant. 
pràctic VQ sí perquè era original. 
pràctic VQ sí perquè era original. 
pràctic VQ sí perquè era una cosa nova. 



COMENTARIS PRÀCTICS VQ 
categorització 

com1 comentaris LEC1 

pràctic VQ sí perquè és a història d'un personatge conegut. 
pràctic VQ sí perquè és bastant divertit. 
pràctic VQ sí perquè és bastant entretingut. 
pràctic VQ sí perquè és bó i interesant. 
pràctic VQ sí perquè és divertida. 
pràctic VQ sí perquè és divertida. 
pràctic VQ sí perquè és divertido 
pràctic VQ Sí perquè es divertit 
pràctic VQ sí perquè és divertit 
pràctic VQ sí perquè és divertit 
pràctic VQ sí perquè és divertit erquè és del meu tipus de llibre. 
pràctic VQ sí perquè és divertit i 
pràctic VQ sí perquè és divertit i el llegim en grup cadascú fent la veu d'un personatge.
pràctic VQ sí perquè és divertit i entretingut. 
pràctic VQ sí perquè és divertit. 
pràctic VQ sí perquè és divertit. 
pràctic VQ sí perquè és divertit. 
pràctic VQ sí perquè és divertit. 
pràctic VQ sí perquè és divertit. 
pràctic VQ sí perquè és divertit. 
pràctic VQ sí perquè és divertit.i perque et fa refelxionar 
pràctic VQ sí perquè és emocionant i m'agrada sobretot perquè els personatges li 

agradan la lectura. 
pràctic VQ sí perquè és energètic 
pràctic VQ Sí perque és entretingut 
pràctic VQ sí perquè és entretingut 
pràctic VQ sí perquè és entretingut i graciós. 
pràctic VQ sí perquè és entretingut i va de la vida d'una noia als 18 anys. 
pràctic VQ sí perquè és entretingut, i hi ha diverses històries i no et canses. 
pràctic VQ sí perquè és entretingut. 
pràctic VQ sí perquè és entretingut. 
pràctic VQ sí perquè és entretingut. 
pràctic VQ sí perquè és interesant 
pràctic VQ sí perque és interesant. 
pràctic VQ sí perquè és interesant. 
pràctic VQ sí perquè és interesant. 
pràctic VQ sí perquè és interesant. 
pràctic VQ sí perquè és interessant, ens transmitiex cultura. 
pràctic VQ sí perquè és interessant. 
pràctic VQ sí perquè és lo millor que hi ha. 
pràctic VQ sí perquè és més rápid de llegir 
pràctic VQ sí perquè és molt bo, sense defectes. 
pràctic VQ sí perquè és molt bonic. 
pràctic VQ sí perquè és molt divertida i no et cansas de llegir 
pràctic VQ sí perquè és molt divertida. 



COMENTARIS PRÀCTICS VQ 
categorització 

com1 comentaris LEC1 

pràctic VQ sí perquè és molt divertit 
pràctic VQ sí perquè és molt divertit e interesant. 
pràctic VQ sí perquè és molt divertit i t'entretens molt llegint. 
pràctic VQ sí perquè és molt divertit també. Està ben escrit. 
pràctic VQ sí perquè és molt divertit. 
pràctic VQ sí perquè és molt divertit. 
pràctic VQ sí perquè és molt divertit. Et rius molt. Ben escrit. 
pràctic VQ Sí perquè és molt entretingut 
pràctic VQ sí perquè és molt entretingut 
pràctic VQ sí perquè és molt entretingut. 
pràctic VQ sí perquè és molt interesant, els conts són molt curts i trigues minuts en 

llegirlo 
pràctic VQ sí perquè és molt interesant. 
pràctic VQ sí perquè és molt interesant. 
pràctic VQ sí perquè és molt interesant. 
pràctic VQ sí perquè és molt interessant 
pràctic VQ sí perquè és molt interessant i a més molt famós. 
pràctic VQ sí perquè és molt interessant i el fa veure coses noves. Et fa passar el 

temps rápid. 
pràctic VQ sí perquè és original. 
pràctic VQ sí perquè és original. 
pràctic VQ sí perquè és original. 
pràctic VQ sí perquè és original. 
pràctic VQ sí perquè és perfecte. 
pràctic VQ sí perquè és teatre i enganxa moltíssim. 
pràctic VQ sí perquè és un llibre bonic i interesant. 
pràctic VQ sí perquè és un llibre divertit. 
pràctic VQ sí perquè és un llibre entretingut i agradable de llegir perquè no avorreix. 
pràctic VQ sí perquè és un llibre que enganxa molt 
pràctic VQ sí perquè és un tema important, habitual i interessant 
pràctic VQ Sí perque es una historia molt coneguda que vull saber 
pràctic VQ sí perquè és una història original. 
pràctic VQ sí perquè és una obra mot bonica, alegre 
pràctic VQ sí perquè està amb anglés. 
pràctic VQ sí perquè està bé. 
pràctic VQ sí perquè està força bé. 
pràctic VQ sí perquè explica la història de la pel.lícula. 
pràctic VQ sí perquè fa gracia. 
pràctic VQ sí perquè hi ha algun tros divertit. 
pràctic VQ sí perquè la història està bé i tracta un tema que no en sabem gaire i 

aprenem PRÀCTIC ACADÈMIC 
pràctic VQ sí perquè la història unavegada que l'has començat t'enganxa 
pràctic VQ sí perquè l'he trobat divertit. 
pràctic VQ sí perquè l'hem llegit entre tota la classe i era divertit. 
pràctic VQ sí perquè m'agradat perquè m'ha semblat interesant. 



COMENTARIS PRÀCTICS VQ 
categorització 

com1 comentaris LEC1 

pràctic VQ sí perquè m'agradat sobretot perquè els capítols són rápids. 
pràctic VQ sí perquè m'ajudava a aprendre coses per a seguir sent feliç 
pràctic VQ sí perquè m'ajudava a aprendre coses per a seguir sent feliç 
pràctic VQ sí perquè m'ajudava a aprendre coses per a seguir sent feliç 
pràctic VQ sí perquè m'ajudava a aprendre coses per a seguir sent feliç 
pràctic VQ sí perquè m'ajudava a aprendre coses per a seguir sent feliç 
pràctic VQ sí perquè m'ajudava a aprendre coses per a seguir sent feliç 
pràctic VQ sí perquè m'ha intrigat molt 
pràctic VQ sí perquè no es fa pesat 
pràctic VQ Si perquè no se m'ha fet gens llarg, al contrari 
pràctic VQ sí perquè reflexava moltes coses i m'ha fet pensar. 
pràctic VQ sí perquè se m'ha fet curt de llegir. 
pràctic VQ sí perquè s'ha fet curt i hi ha alguns trossos molt divertits. 
pràctic VQ sí perquè són com el altres dos llibres.Però molt entretinguts, emocionants.
pràctic VQ sí perquè són molts divertits i interesants. 
pràctic VQ sí perquè té trossos interesants 
pràctic VQ Sí perquè t'explica moltes coses del París-Dakar 
pràctic VQ sí perquè t'explica moltes coses que són impactants 
pràctic VQ sí perquè: distret, pases l'estona ràpid, capítols curts. 
pràctic VQ sí perquèés divertit, tracta un tema que ens afecta. 
pràctic VQ sí perquèt'explica coses molt importants de la vida. 
pràctic VQ sí peruè és interesant. 
pràctic VQ sí pq és divertit i entretingut 
pràctic VQ sí pq és intrigant 
pràctic VQ Sí, perquè era ràpid i nentretingut de llegir 
pràctic VQ sí, perquè és divertit i entretingut 
pràctic VQ Sí, perquè és entretingut i tracta un tema d'actualitat 
pràctic VQ Sí, perquè és molt entretingut i divertit i enganxa 
pràctic VQ sí, perquè es molt interessant i entretingut. 
pràctic VQ Sí, perque es simpàtic 
pràctic VQ sí, perquè és un llibre que enganxa. 
pràctic VQ sí, perquè es una historia molt bonica 
pràctic VQ sí, perquè ét fa pensar 
pràctic VQ sí, perquè fa pensar molt, i perquè descobreixes moltes coses 
pràctic VQ són còmics divertits 
pràctic VQ són còmics divertits 
pràctic VQ són còmics divertits 
pràctic VQ són còmics divertits 
pràctic VQ són molt divertits 
pràctic VQ són molt divertits 
intuïtiu sí perquè és molt original 
 



 
 

ARGUMENTS PRÀCTICS AC. D’UN TOTAL DE 197, ANALITZATS 85, ÉS A 
DIR, UN 43% 
 

PRÀCTICS ACADÈMICS  
categorització comentaris 
pràctic Ac perquè passen moltes coses a la vegada i no te n'enteres 
pràctic Ac és molt curt 
pràctic Ac es repeteix molt 
pràctic Ac no m'ha agradat perquè hi ha un tros molt avorrit 
pràctic Ac m'ha agradat perquè hi ha dibuixos i no se't fa tan pesat llegir-te'l 
pràctic Ac m'ha agradat perquè té un vocabulari molt ampli 
pràctic Ac no m'ha agradat perquè no té dibuixos 
pràctic Ac no perquè és molt curt i senzill 
pràctic Ac és curt però intens 
pràctic Ac m'ha agradat perquè m'ha fet pensar 
pràctic Ac no m'ha agradat perquè és una mica totxo, sembla que no s'acabarà mai 
pràctic Ac m'ha agradat perquè és un llibre fàcil de llegir 
pràctic Ac no m'ha agradat perquè és molt llarg 
pràctic Ac m'ha agradat perquè és un llibre que no costa de llegir 
pràctic Ac no m'ha agradat perquè no entenia algunes operacions [matemàtiques] i em 

perdia. 
pràctic Ac no m'ha agradat perquè m'ha costat una mica d'entendre 
pràctic Ac m'ha agradat aquest llibre perquè diu moltes paraules com: paio, pijo, ciao, etc.
pràctic Ac no m'ha agradat perquè és curt 
pràctic Ac m'ha agradat perquè és curt 
pràctic Ac no m'ha agradat perquè al passar de pàgina hi ha un dibuix i deixa una pàgina 

en blanc 
pràctic Ac no m'ha agradat perquè té la lletra molt gran i després d'un dibuix tenia una 

pàgina en blanc 
pràctic Ac m'ha agradat perquè és molt curt 
pràctic Ac no m'ha agradat al principi ni a la majoria de capítols que en comptes d'escriure 

el nom dels personatges escrigués els cognoms; et confon molt quan llegeixes 
pràctic Ac m'ha agradat perquè és curtet 
pràctic Ac m'ha agradat perquè té molts dibuixos 
pràctic Ac m'ha agradat perquè és llarg 
pràctic Ac m'ha agradat perquè és curt 
pràctic Ac m'ha agradat pel vocabulari que emplea 
pràctic Ac no m'ha agradat perquè no té dibuixos 
pràctic Ac perquè no el vam acabar de llegir 
pràctic Ac no entenia res 
pràctic Ac perquè són molts contes curts 
pràctic Ac perquè no s'entén perquè és una cosa que no senten, no m'agrada. (?) 
pràctic Ac perquè no s'entén 
pràctic Ac M'ha agradat perque son curts i no són difícils de llegir 
pràctic Ac M'ha agradat perquè és curt 
pràctic Ac No m'ha gradat perquè no he entés res 
pràctic Ac No m'ha agradat perquè no es pot llegir en aquestes condicions 



PRÀCTICS ACADÈMICS  
categorització comentaris 
pràctic Ac M'ha agradat perque eren contes molt curts 
pràctic Ac M'ha agradat perque el llibre és curt. 
pràctic Ac no m'ha agradat perquè et perds molt sovint 
pràctic Ac no entenc res, tant de personatge no ho entenc 
pràctic Ac M'ha agradat perquè era bo llegir un llibre 
pràctic Ac M'ha agradat perque els capítols eren fàcils de llegir i no es feien pesats 
pràctic Ac M'ha agradat perquè els contes són curts. 
pràctic Ac M'ha agradat per els petits contes. 
pràctic Ac es fa un pèl llarg 
pràctic Ac Sí perquè aprens molt 
pràctic Ac sí, perque es curt 
pràctic Ac sí, perquè és curt 
pràctic Ac M'ha agradat perquè són històries curtes i n'hi ha de variades. 
pràctic Ac M'ha agradat perquè són contes diferents i no cansa tant. 
pràctic Ac M'ha agradat perquè són contes molt curts. 
pràctic Ac M'ha agradat perquè són diferents contes i no es fa avorrit. 
pràctic Ac M'ha agradat perquè és curt. 
pràctic Ac M'ha agradat perquè n'hi ha divertits i de borries però n'hi ha avorrits. 
pràctic Ac M'ha agradat perquè el vam a escoltar amb el cd. 
pràctic Ac M'ha agradat perquè són contes entretinguts, curts i senzills. 
pràctic Ac M'ha agradat perquè és curt 
pràctic Ac M'ha agradat perquè és bastant curt. 
pràctic Ac M'ha agradat perquè les històries són curtetes. 
pràctic Ac M'ha agradat perquè té un vocabulari molt adequat per a la nostra edat. 
pràctic Ac M'ha agradat perquè són petits contes i no cansen. 
pràctic Ac M'ha agradat perquè era d'aventures. 
pràctic Ac M'ha agradat perquè era molt curt. 
pràctic Ac M'ha agradat perquè és curt. 
pràctic Ac sí perquè els capítols eran molts intringants. 
pràctic Ac sí perquè he aprés el significat de paraules noves. 
pràctic Ac sí perquè he aprés paraules que no savia. 
pràctic Ac per res! I és molt llarg a sobre. 
pràctic Ac Es molt poc dens 
pràctic Ac sí perquè vaig entendre millor la anarquia sindical. 
pràctic Ac sí perquè és curt. 
pràctic Ac s´pSi perquè et fas una idea de l'època en l'època dels nazis i les anotacions 

del darrera t'aporten molts coneixements 
pràctic Ac sí perquè és una lectura fàcil d'entendre 
pràctic Ac sí perquè és fàil de llegir i bastant interesant. 
pràctic Ac sí perquè és molt curt. 
pràctic Ac sí perquè és curt. 
pràctic Ac No m'ha agrdat perque està escrit en valencia 
pràctic Ac sí perquè és molt fàcil de llegir i d'entendre. Es facil d'entendre, no te gaires 

paraules difícils. 
pràctic Ac No perquè hi ha hagut alguns capítols que no els entenia prou bé i me'ls he 

hagut de tornar a llegir per segon cop. 



PRÀCTICS ACADÈMICS  
categorització comentaris 
pràctic Ac sí perquè encara que te moltes pàgines és fa fàcil de llegir. 
pràctic Ac sí perquè el llegim a classe. 
pràctic Ac sí perquè tenia un vocabulari molt divertit i modern. 
pràctic Ac sí perquè ha sigut un llibre curt (obra teatral). 
 
 

 



ANNEX 19. Mostra representativa arguments nivell intermedi.  
 
ARGUMENTS ARGUMENTALS: D’UN TOTAL DE 68 N’ANALITZO 30, ÉS A 
DIR, UN 44% 
 

Argumental  
categorització Comentaris 
argumental hi ha molts problemes 
argumental no m'ha agradat perquè és d'un tema que no m'interessa 
argumental m'ha agradat el final ANIRIA A LITERARI 
argumental m'ha agradat perquè en xavi té molts bons sentiments perquè estima molt a la 

seva mare i als seus amics 
argumental m'ha agradat perquè tracta de plantes 
argumental no m'agrada perquè passa a la guerra mundial 
argumental sí perquè això que s'enamori d'un profe és una cosa no gaire corrent 
argumental m'ha agradat perquè un objecte insignificant pot costar molt 
argumental m'ha agradat perquè en J.J. al principi es pensa que és boig 
argumental no m'ha agradat perquè sempre estan parlant del viatge 
argumental en martí suspèn les assignatures i cada vegada puja nota, m'ha agradat 
argumental m'ha agradat la història en si LITERARI O INTUITIU 
argumental m'ha agradat la història en si LITERARI O INTUITIU 
argumental m'ha agradat perquè mostra els problemes i complicacions que té ser un 

psiquiatre 
argumental m'ha agradat perquè en martí és un nen despistat i passa a ser un nen ordenat
argumental M'ha agradat perquè relata molt sincerament els anarquistes a Espanya amb la 

CNT/FAI ds del 1800 al 1950 
argumental M'ha agradat perquè narra molt bé la història de dos nens que es queden sols 

a tot el món 
argumental M'ha agradat perquè parla de dos nois que es queden sols a la terra i aquests 

tipus de llibres m'agraden 
argumental sí perquè va d'assassinats 
argumental sí, perquè són dos nens que es busquen la vida al bosc 
argumental sí perquè de cop i volta fa una carta per a un telèfon o a alguna cosa i diu 

paraulotes 
argumental M'agrada per això d'integrar-se dins d'un grup. 
argumental Sí perquè l'Eduard es una nen amb molta imaginació i perquè el seu avi 

Oleguer es molt amable 
argumental M'ha agradat per les lluites dels Eva. 
argumental M'ha agradat perquè el cas el volen resoldre uns alumnes de la seva classe. 
argumental M'ha agradat perquè el personatge viatja molt. 
argumental M'ha agradat perquè confien molt entre ells dos. 
argumental si perquè parla d'un barri de Barraques que se'n va a viure a un cementiri. 
argumental sí perquè una noia va a una casa okupa amb més nois i noies... 
argumental sí perquè té coses interesants del cementiri. 
 
 



 
ARGUMENTS INTUÏTIUS: D’UN TOTAL DE 530, ANALITZATS 256, ÉS A 
DIR, UN 48% 
 

Arguments intuïtius 
categorització Comentaris 
intuïtiu perquè van de cosa en cosa i després tornen 
intuïtiu és per a noies 
intuïtiu és intrigant 
intuïtiu és molt interessant i s'entén 
intuïtiu m'ha agradat la forma com està escrit 
intuïtiu m'ha agradat perquè a mi m'agraden aquests tipus de llibres 
intuïtiu és un llibre d'hipnotisme divertidíssim 
intuïtiu m'ha agradat perquè explica tots els sentiments de la maiden 
intuïtiu m'ha agradat perquè al final tot acaba bé 
intuïtiu m'ha agradat perquè tot acaba bé 
intuïtiu m'ha agradat perquè ha acabat tot molt bé 
intuïtiu m'ha agradat perquè hi ha futbol 
intuïtiu m'ha agradat perquè hi ha problemes 
intuïtiu no m'ha agradat perquè al principi era molt avorrit 
intuïtiu no m'ha agradat perquè no és el tipus de llibres que m'agraden 
intuïtiu m'ha agradat perquè és intrigant 
intuïtiu m'ha agradat perquè és un tipus de llibre que m'agrada 
intuïtiu m'ha agradat perquè parla de futbol 
intuïtiu m'ha agradat perquè hi ha moments que et pots sentir una mica identificat amb 

la protagonista 
intuïtiu m'ha agradat perquè és molt intrigant 
intuïtiu és d'assassinats 
intuïtiu m'ha agradat molt perquè està molt ben escrit 
intuïtiu m'agrada perquè et repeteix el mateix tros tal com el viu cada personatge i és 

divertit 
intuïtiu m'ha agradat perquè parla sobre la dura vida dels nens, adults i vells que no 

estan preparats per ser refugiats i els recursos que tenen 
intuïtiu m'ha agradat perquè mai no saps què passarà 
intuïtiu sí perquè és molt intrigant 
intuïtiu no m'ha agradat perquè ha deixat penjada una història 
intuïtiu a vegades es fa avorrit, peqruè es repteix molt amb el poli 
intuïtiu sí perquè és una història de morts 
intuïtiu no perquè tot és molt passiu 
intuïtiu sí perquè hi ha crims 
intuïtiu sí perquè és intrigant 
intuïtiu sí perquè hi ha bàsquet 
intuïtiu m'ha agradat perquè hi ha violència 
intuïtiu m'ha agradat perquè tracta sobre vampirs 
intuïtiu m'ha agradat perquè una protagonista és una gata 
intuïtiu no perquè és una mica exagerat 
intuïtiu m'ha agradat sobretot per les dues últimes pàgines 
intuïtiu no perquè acaba malament, l'Asmir tenia il·lusions de veure el seu pare però 

mai té la sort de veure'l per darrer cop 



Arguments intuïtius 
categorització Comentaris 
intuïtiu m'ha agradat perquè les coses que li passen al senyor smith li passen al 

contrari: quan ha de ser bo, és dolent i quan ha de ser dolent és bo. 
intuïtiu m'ha agradat perquè al final no és mort 
intuïtiu m'ha agradat perquè explica la situació, el lloc i el que succeeix en aquell 

moment 
intuïtiu m'ha agradat perquè explica molt bé els sentiments dela Maiden 
intuïtiu no té un 10 perquè de vegades et fan esperar massa a explicar-te una anèdota 

molt interessant.. És a dir "s'enrotllen una mica" 
intuïtiu m'ha agradat perquè el conte et fa veure que la gent no és com sembla 
intuïtiu al final tot es desenvolupa molt ràpid 
intuïtiu m'agrada perquè és fantàstic 
intuïtiu m'ha agradat perquè és un conte fantàstic 
intuïtiu m'ha agradat perquè està molt ben treballat 
intuïtiu no m'ha agradat perquè el final no esperava com era. No m'ho imaginava com 

jo creia 
intuïtiu no m'ha agradat perquè parla de la seva vida 
intuïtiu m'ha agradat perquè expressa molt bé els sentiments 
intuïtiu m'ha agradat perquè és real (???) 
intuïtiu m'ha agradat perquè la història en si és molt bonica 
intuïtiu m'ha agradat perquè hi ha una nena que busca la seva vocació i al final la 

troba 
intuïtiu Si, perque relata molt be el que succeix 
intuïtiu perquè tots els contes s'assemblaven 
intuïtiu no fa riure 
intuïtiu m'ha agradat molt perquè parlen de moltes coses 
intuïtiu M'ha agradat perquè el tema es interessant 
intuïtiu M'ha agradat perquè és interessant, tot estava molt ben explicat 
intuïtiu M'ha agradat perquè t'explica pas a pas el comunisme segons el creador del 

mateix 
intuïtiu M'ha agradat perquè ho explica molt detallat 
intuïtiu M'ha agradat perquè és'explicava molt bé, entenies molt les explicacions i 

aprenies molt, era superinteresant 
intuïtiu sí, perquè viuen alguna aventura que està bé 
intuïtiu Sí, perquè t'hi sents molt identificat (reflecteix molt bé la vida d'un adolescent) i 

a mi m'ha resolt molts dubtes 
intuïtiu no m'ha agradat perquè no està acabat d'escriure 
intuïtiu m'ha agradat perquè no és el típic llibre que a la meitat ja et pots imaginar el 

final, sinó que aquest llibre al final et sembla totalment el contrari del que 
t'havies imaginat. 

intuïtiu M'ha agradat perquè hi ha capítols o fragments que són entretinguts 
intuïtiu m'ha agradat perquè hi ha acció 
intuïtiu sí perquè està ben escrit 
intuïtiu M'ha agradat perquè hi ha alguna escena romàntica 
intuïtiu M'ha agradat perquè és emocionant i la història és molt bonica 
intuïtiu M'ha agradat perquè es molt aventurer 
intuïtiu Sí, Perquè tracta d'un tema real i bastant actual 
intuïtiu M'ha agradat per les aventures que els hi succeeixen 
intuïtiu M'ha agradat perquè l'autor s'explica molt bé i no es fa pesada la història. 



Arguments intuïtius 
categorització Comentaris 
intuïtiu M'ha agradat perquè passen coses emocionants i divertides 
intuïtiu M'ha agradat perquè éla historia que narra és interessant 
intuïtiu M'ha agradat perque és una història real o sigui que el que explica es un fet 

real 
intuïtiu sí, perquè es una historia molt creïble 
intuïtiu m'ha agradat perquè tracta d'un problema que hi ha amb els immigrants. 
intuïtiu M'ha agradat perque relata molt bé la situació dels jueus del Gueto de Varsòvia
intuïtiu M'ha agradat perque es és del tipus de llibres que m'agraden 
intuïtiu M'ha agradat per l'espavilats i valents que són en Dídac i l'Alba 
intuïtiu M'ha agradat perque les històries son maques. 
intuïtiu està molt ben escrit 
intuïtiu sí perquè no només parla d el millor jugador de futbol de la història sinó que 

també parla d'un drogaoaddicte 
intuïtiu Sí, perquè m'ha agrdat la història en si, és emocionant 
intuïtiu Si, perquè tracta de temes i enfermetats molts interessants 
intuïtiu Sí, perquè et situa en un mon imaginari del futur, on no nomès existeix el 

planeta terra, sinó d'altres. 
intuïtiu no és gaire bo 
intuïtiu no és gaire bo 
intuïtiu m'ha agradat perquè et deixa intriga. 
intuïtiu Sí perquè és un llibre molt treballat 
intuïtiu Sí perquè es un tema que m'agrada molt 
intuïtiu sí, perquè ésuna historia molt creïble i molt sentimental 
intuïtiu sí, perquè està molt ben escrit 
intuïtiu si,perquè hi ha intriga i enganxa 
intuïtiu són llibres intrigants 
intuïtiu M'ha agradat perquè m'agraden molt els seus contes. 
intuïtiu M'ha agradat perquè les històries són interesants. 
intuïtiu són llibres intrigants 
intuïtiu són llibres intrigants 
intuïtiu M'ha agradat perquè és molt contes a la vegada. 
intuïtiu M'han agradat les seves aventures. 
intuïtiu M'encanta! T'explica tot el tipus de gent i tots els detalls. 
intuïtiu M'agradan històries medievals i batalles. 
intuïtiu M'ha agradat perquè és de detectius. 
intuïtiu M'ha agradat per totes les aventures que viu. 
intuïtiu M'ha agradat perquè és interessant i és misteriós 
intuïtiu M'ha agradat perquè és de detectius. 
intuïtiu M'ha agradat perquè em feia gràcia com parlava en passpartout. 
intuïtiu M'ha agradat per el que pasa. 
intuïtiu M'ha agradat la història. 
intuïtiu M'ha agradat per les aventures que viuen. 
intuïtiu M'ha agradat perquè és d'amor. 
intuïtiu M'ha agradat perquè és d'intriga. 
intuïtiu M'ha agradat la història. 
intuïtiu M'ha agradat perquè són de gràcia. 



Arguments intuïtius 
categorització Comentaris 
intuïtiu M'ha agradat perquè té emoció. 
intuïtiu M'ha agradat perquè les històries estan bé. 
intuïtiu M'ha agradat per què hi havia escenes de lluita. 
intuïtiu M'ha agradat tot, és de molt misteri i això m'agrada. 
intuïtiu M'ha agradat perquè està bé explicat. 
intuïtiu M'ha agradat perquè són de gràcia. 
intuïtiu M'ha agradat perquè aquesta nena té moltes aventures. 
intuïtiu M'ha agradat perquè té moltes coses, és divertit, fa riure. 
intuïtiu M'ha agradat per la història. 
intuïtiu M'ha agradat perquè és intrigant. 
intuïtiu M'ha agradat perquè és molt intrigant. 
intuïtiu M'ha agradat perquè m'encanta passant un munt de coses, té molta intriga. 
intuïtiu M'ha agradat perquè els personatges són molt fantàstcis i fan gràcia 
intuïtiu M'ha agradat perquè és molt fantasiós i molt natural. 
intuïtiu M'ha agradat perquè té moltes aventures. 
intuïtiu M'han agradat perquè són manga. 
intuïtiu sí perquè parla de fets reals com la guerra civil i no és tan difícil d'entendre. 
intuïtiu M'agradt del que tracta. 
intuïtiu M'ha agradat perquè la història és maca. 
intuïtiu M'ha agradat perquè la història està ben pensada. 
intuïtiu M'ha agradat perquè m'agrada la magia. 
intuïtiu M'ha agradat perquè m'agrada la magia. 
intuïtiu M'ha agradat perquè és manga. 
intuïtiu M'ha agradat perquè és molt fictici i com tracten a la gent d'un altre païs. 
intuïtiu M'ha agradat per el final. 
intuïtiu M'ha agradat per la situació que vivien era extrema, i havien de sobreviure. 
intuïtiu M'ha agradat perquè és molt imaginari. 
intuïtiu M'ha agradat perquè té molta emoció. 
intuïtiu M'ha agradat per la història. 
intuïtiu M'ha agradat perquè està molt bé redactat i ho entenia molt bé. 
intuïtiu M'ha agradat per el context de la història. 
intuïtiu M'ha agradat perquè està ben explicat. 
intuïtiu M'ha agradat perquè té emoció de si arriba a temps. 
intuïtiu M'ha agradat perquè és una història interesant i qüotidiana. Parla sobre coses 

que ara a nosaltresa també ens afecten, és a dir, són de la vida quotidiana. 
intuïtiu si, perquè està ben escrit i perquè la història és original. 
intuïtiu M'ha agradat el contingut de l'història. 
intuïtiu No perquè a la meitat del llibre es veu venir molt el que passarà 
intuïtiu M'ha agradat perquè la història és original i divertida i això està bé. 
intuïtiu M'ha agradat perquè és intrigant. L'argument està molt bé 
intuïtiu M'ha agradat per la història. 
intuïtiu sí perquè està molt ben inspirat en la època. 
intuïtiu sí perquè està fet per al meu gust, parla de joves i no es fa pesat. 
intuïtiu sí perquè la història està bé i és interessant. 
intuïtiu sí perquè les històries estàn bé i et fan pensar. 
intuïtiu sí perquè està bé per la història. 



Arguments intuïtius 
categorització Comentaris 
intuïtiu sí, la història que explica i com ho redacta. 
intuïtiu sí perquè es interessant i per la forma en que esta escrit. 
intuïtiu sí perquè està ben escrit i la història és molt interesant. 
intuïtiu Si per la forma en que està escrit 
intuïtiu sí perquè está ben escrit. 
intuïtiu sí perquè està bé per els contes. 
intuïtiu sí perquè són poemes. 
intuïtiu sí perquè ens fa participar a tots en la lectura. 
intuïtiu sí perquè és de riure i aventures. 
intuïtiu sí perquè després de cada capítol et deixavan amb l'intriga. 
intuïtiu sí perquè la història és bona, aquest és el millor llibre que he llegit en la meva 

vida (de moment). 
intuïtiu sí perquè la història és molt interesant. 
intuïtiu sí perquè el tema és interesant.i entretingut com aquest llibre val la pena llegir-

ne cent mil es el meu tipus de llibre 
intuïtiu sí perquè era molt graciós. 
intuïtiu sí perquè era com si estiguéssis fent una obra de teatre. 
intuïtiu sí perquè és una història bastant bona. 
intuïtiu sí perquè és innovador. 
intuïtiu sí perquè és la història d'uns amics adolescents però que són de diferents 

països. 
intuïtiu sí perquè m'encantan les obres de magia i per això suposo que m'agraden els 

libres de Harry Potter. 
intuïtiu sí perquè m'encantan les obres de magia i per això suposo que m'agraden els 

libres de Harry Potter. 
intuïtiu sí perquè la lectura de magia és molt bona. 
intuïtiu No m'agrada la història. 
intuïtiu sí perquè fa por. 
intuïtiu sí perquè és divertit i hi ha pirates aventurers. 
intuïtiu sí perquè hi ha aventura i màgia. 
intuïtiu sí perquè fa riure. 
intuïtiu sí perquè està bé, té argument. 
intuïtiu sí perquè és un llibre amb relats molt interessants. 
intuïtiu perquè no m'agrada la història. 
intuïtiu sí perquè els últims capítos eran molt emocionants quan descobran qui era 

l'assesi. 
intuïtiu sí perquè tots els capítols eran intringants. 
intuïtiu sí perquè el llibre era de la decada dels 50. 
intuïtiu sí perquè és un bon libre de llegir 
intuïtiu sí perquè és un llibre fantàstic. 
intuïtiu sí perquè és un llibre de sentiments que fa pensar en la vida i en la perdua de 

la gent que estimes. 
intuïtiu sí perquè és un molt bon llibre imolt imaginatiu. 
intuïtiu sí perquè és un molt bon llibre imolt imaginatiu. 
intuïtiu sí perquè és una història molt interesant. 
intuïtiu sí perquè mai t'esperes el que pot passar. 
intuïtiu sí perquè és un molt bon llibre imolt imaginatiu. 



Arguments intuïtius 
categorització Comentaris 
intuïtiu sí perquè trancurria a l'edat mitjana. 
intuïtiu sí perquè et sorpren 
intuïtiu sí perquè parla de la guerra civil 
intuïtiu sí perquè és un llibre que et fa reflexionar. 
intuïtiu No perque es una mica "pastelon" i repetitiu 
intuïtiu No perque em sembla que no està gaire ben escrit 
intuïtiu es basat en fets reals. 
intuïtiu s´i perquè és molt misteriós. 
intuïtiu sí perquè és actual 
intuïtiu sí perquè és actual. 
intuïtiu sí perquè la història és actual i és una història real. 
intuïtiu sí perquè explica l'adolescencia de Lennon. En alguns trossos enganxa. 
intuïtiu sí perquè en aquest llibre hi ha més acció, és més interesant i t'enganxa. 
intuïtiu sí perquè hi havia molta intriga al final i em va agradar molt 
intuïtiu sí perquè hi havia misteri. 
intuïtiu sí perquè era la biografia de L.Z. 
intuïtiu sí perquè era la biografia d'un llop. 
intuïtiu sí perquè m'havia agradat el primer. 
intuïtiu sí perquè era la biografia de E.C. 
intuïtiu sí perquè demostra el patiment dàquella gent. 
intuïtiu sí per les aventures que expliquen. 
intuïtiu sí perquè està molt bé explicat i el llenguatge és molt semblant al nostre. 
intuïtiu sí perquè és un llibre diferent. 
intuïtiu sí perquè m'ha agradat el final, cuan es comença a descubrir tot, per que és 

emocionant. 
intuïtiu sí perquè tracta un tema qüotidià que interessa bastant 
intuïtiu sí perquè passen aventures. 
intuïtiu sí perquè estava bastant bé, té emoció. 
intuïtiu sí perquè els últims capítols són molt intrigants i interesants. 
intuïtiu m'ha agradat molt el començament. Era interessant. 
intuïtiu sí perquè és nteresant i tracta un problema actual. 
intuïtiu sí perquè pots veure com és la societat de l'època. 
intuïtiu sí perquè és molt divertit, m'ha fet riure. 
intuïtiu sí perquè és basada en fets que li pasaven a una colla d'amics molt divertits. 
intuïtiu sí perquè és molt real. 
intuïtiu sí perquè l'història en sí m'agradat, perquè és interesant. 
intuïtiu sí perquè és divertida i ficticia. La historia es maca 
intuïtiu sí perquè tot és molt interesant i divertit i intrigant. 
intuïtiu sí perquè hi ha misteri i també és interesant. 
intuïtiu sí perquè la part el final del llibre és molt intensa 
intuïtiu sí perquè hi ha diàlegs i els temes de que es parlen están bastant relacionats 

amb la nostra edat. 
intuïtiu sí per el tema. 
intuïtiu El tema no interesava. 
intuïtiu la realitat. 
intuïtiu sí perquè és irreal. 



Arguments intuïtius 
categorització Comentaris 
intuïtiu sí perquè és molt surrealista. Enganxa molt i és molt bonic i a la vegada divertit
intuïtiu sí perquè és intrigant i es triga molt en saber el final 
intuïtiu sí perquè és intrigant, i una mica ficticia. 
literari sí perquè tenia molta emoció 
 
 



ANNEX 20. Mostra representativa d’arguments del nivell textual.  
 

ARGUMENTS LITERARIS. 219 de 415 (52,7%) // analític total 62 
Tipus 

d’argument Comentaris dels alumnes 

Literari és realista 
Literari és bastant realista 
Literari és realista 
Literari m'agrada perquè és realista 
Literari és molt intrigant perquè no se sap què passarà 
Literari és molt realista i això m'agrada 
Literari té moltes aventures i intriga 
Literari acaba feliç 
Literari m'ha agradat perquè té intriga i emoció 
Literari m'ha agradat perquè té intriga (no et revela l'assassí fins al final) 
Literari el llibre és realista, ens podria passar a qualsevol de nosaltres 
Literari no m'ha agradat perquè, a mi, els llibres de detectius o els llibres policiatics no 

m'agraden molt 
Literari aquest llibre m'ha agradat perquè és fantasiós i a la vegada màgic 
Literari m'ha agradat perquè és d'assassinats i una mica de misteri 
Literari no m'ha agradat perquè no té intriga 
Literari m'ha agradat perquè tracta d'un tema que m'interessa 
Literari no m'ha agradat perquè l'argument no m'agrada ni tampoc el llibre 
Literari no perquè hi ha moltes descripcions 
Literari és molt realista (!!!) i interessant. 
Literari sí perquè m'agraden els rodolins i en aquest llibre n'hi surten molts 
Literari no perquè descriu molt 
Literari sí pq hi ha trossos molt intrigants 
Literari m'ha agradat perquè és un diari 
Literari sí perquè no és de ciència-ficció 
Literari és bastant realista 
Literari té molta fantasia 
Literari m'ha agradat perquè hi han moltes històries fantàstiques com troia 
Literari m'ha agradat perquè el protagonista era gras, vell i pèl roig: no sempre el 

protagonista ha de ser perfecte 
Literari m'ha agradat perquè és de misteri 
Literari m'ha agradat perquè la història és fantàstica 
Literari m'ha agradat perquè és d'intriga i no t'avorreixes; enganxa 
Literari m'ha agradat perquè està escrit en forma de diari 
Literari m'ha agradat perquè té molta intriga i és de por. Està molt ben relatat i en 

alguns moments arriba a crear una atmosfera terrorífica. 
Literari m'ha agradat perquè és realista 
Literari m'ha agradat perquè és realista i està ben pensat el ?? I personatges en 

general 
Literari m'ha agradat perquè està en primera persona 
Literari m'ha agradat perquè és d'aventures 
Literari m'ha agradat perquè el llibre és, a part de divertit, que té moltes aventures, 

sobre la qual sembla que tu siguis el personatge 
Literari no m'ha agradat perquè el final es veu molt a venir 



ARGUMENTS LITERARIS. 219 de 415 (52,7%) // analític total 62 
Tipus 

d’argument Comentaris dels alumnes 

Literari m'ha agradat perquè és, en part, d'aventures 
Literari és una història d'aventures i realista i això m'agrada 
literari m'ha agradat perquè a mi m'agraden els llibres d'aventures, misteri i acció 
literari m'ha agradat perquè és fantàstic i llegint-lo em posava en la pell dels 

personatges 
literari m'ha agradat perquè els dibuixos són concordes amb el text 
literari m'ha agradat perquè és realista 
literari no m'ha agradat perquè no està narrat en primera persona 
literari m'ha agradat perquè està en primera persona 
literari m'ha agradat perquè els contes d'acció i d'intriga m'agraden molt 
literari m'ha agradat perquè és un llibre realista 
literari m'ha agradat perquè és una història real però té alguns punts de fantasia 
literari m'ha agradat perquè és d'aventures 
literari no m'ha agradat perquè és un llibre molt simple i senzill (repetitiu) 
literari m'ha agradat perquè aprens coses, és d'intriga i d'acció 
literari m'ha agradat perquè és una mica d'aventures 
literari m'ha agradat perquè és d'acció, misteri i aventura i tos quatre, o sigui els 

protagonistes la Birggi, en Lluc, en Patrick pero també m'hi puc posar jo 
literari perquè no m'agrada el teatre 
literari no m'agrada el teatre 
literari és infantil 
literari perquè és d'aventures 
literari perquè hi ha aventures 
literari perquè és de misteri 
literari m'agrada pel tema que tracta 
literari té molta fantasia 
literari m'agrada perquè és d'aventures 
literari perquè hi ha aventura 
literari m'agraden els llibres de por i els vampirs 
literari M'ha agradat perquè les històries són curtes i tenen dos sentits 
literari M'ha agradat perquè l'argument es molt original 
literari Sí, perquè no hi ha gaires llibres sobre aquest tema 
literari Sí, perquè és un llibre realista amb moltes aventures i perquè enganxa molt 
literari no m'ha agradat perquè no té intriga 
literari M'ha agradat perque té intriga 
literari m'ha agradat perquè l'argument m'grada 
literari m'ha agradat perque és d'aventures 
literari M'ha agradat perquè te moltes aventures 
literari M'ha agradat perquè succeeixen bastantes aventures 
literari M'ha agradat perque és d'un tema molt interessant 
literari M'ha agradat perque és molt realista 
literari M'ha agradat perquè l'argument està bé 
literari M'ha agradat perquè expressa molt bé els sentiments dels personatges 
literari M'ha agradat perque es molt realista 
literari M'ha agradat perque l'argument està bé 



ARGUMENTS LITERARIS. 219 de 415 (52,7%) // analític total 62 
Tipus 

d’argument Comentaris dels alumnes 

literari M'ha agradat perque és entretingut i l'argument està bé 
literari M'ha agradat perquè és fantasia 
literari és una biografia del cantant de la Polla Records 
literari sí, perquè és força realista. 
literari si perquè el final de les històries et deixa amb una sensacio agradable de 

misteri 
literari Sí, perquè es una història realista, encara que aquest gènere no m'agrada molt
literari sí perquè és molt realista i sembla una vida molt trista 
literari m'ha agradat perquè era d'aventures 
literari Sí perquè conté monòlegs molt divertits 
literari sí perquè és d'aventures i fantasia. 
literari m'ha agradat perquè hi ha terror 
literari sí, perquè tracta d'aventures 
literari sí, perquè és realista i és intrigant, vols saber com acaba la història, si 

sobreviuen o no. 
literari sí, perquè és molt interessant i és d'aventures 
literari M'ha agradat per les il.lustracions del llibre. 
literari Sí perque té moltes aventures fantastiques 
literari Sí perquè és un llibre d'aventures. 
literari sí, perquè és molt descriptiu 
literari M'agrada perquè és molt bó i el protagonista és molt graciós. 
literari M'ha agradat perquè és un llibre d'aventures. 
literari M'ha agradat perquè és interesant les descripcions. 
literari M'ha agradat perquè la protagonista m'agrada molt. 
literari M'ha agradat perquè és un llibre ple d'aventures 
literari Sí, perque a mi m'agraden els llibres d'aventures i aquest llibre és 

d'aventures.M'ha agradat perquè és d'intriga. 
literari M'ha agradat perquè són interesants i d'aventures. 
literari M'ha agradat perquè és de detectius. 
literari Sí, perque va mesclant èpoques.M'ha agradat tot perquè marca temps. 
literari M'ha agradat per les il.lustracions, el argument, tot en general. 
literari M'ha agradat perquè és un llibre de misteri. 
literari Sí perquè es un llibre de misteri, història i cultures. M'ha agradat perquè és un 

conte per la meva edat. 
literari M'ha agradat perquè el argument era molt bó. 
literari M'ha agradat peruqè és d'aventures i és molt emocionant. 
literari M'ha agradat per la aventura. 
literari M'ha agradat per les aventures. 
literari M'ha agradat perquè és d'aventures i m'agrada molt.. 
literari M'ha agradat perquè és manga i el seu argument enganxa. 
literari M'ha agradat per les aventures. 
literari M'ha agradat perquè és d'aventures 
literari M'ha agradat perquè és d'aventures 
literari M'ha agradat perquè és d'aventures. 
literari M'ha agradat perquè és manga. 
literari M'ha agradat l'argument, la història, els personatges. 



ARGUMENTS LITERARIS. 219 de 415 (52,7%) // analític total 62 
Tipus 

d’argument Comentaris dels alumnes 

literari M'ha agradat perquè les descripcions són molt bones. 
literari M'ha agradat perquè és interesant i d'aventures. 
literari No perquè no té un argument fixe 
literari M'ha agradat perquè està emocionant i té moltes aventures. 
literari M'ha agradat perquè és de diferents aventures. 
literari M'ha agradat perquè és realista i molt divertida. 
literari M'ha agradat perquè explica com és aquesta noia, i lo que sent, perquè és un 

diari. 
literari M'ha agradat molt perquè és molt realista. 
literari M'ha agradat perquè és com un diari. 
literari M'ha agradat perquè la història és emocionant, es un llibre d'aventures. 
literari No perque la història no m'ha agradat gaire 
literari M'ha agradat perquè és bastant realista. El llibre es com a la vida quotidiana 
literari M'ha agradat perquè és realista. 
literari sí perquè el final és minimament emocionant. 
literari sí perquè tracta un tema actual, que ens arriba més i per la forma que està 

escrit. 
literari sí perquè està ben escrit.m'ha agradat el tema que tracta 
literari sí perquè al final hi ha intriga i et desperta sentiments 
literari sí perquè està molt bé perquè té emoció i misteri. 
literari sí perquè està molt bé perquè té emoció i misteri. 
literari sí perquè és de tema medieval 
literari sí perquè la història, en concret els personatges, és realista i això m'agrada 

molt. 
literari sí perquè està bé, perquè és com si una nena llegeixi el seu diari personal. 
literari sí perquè tracten temas molt interesants de la vida quotidiana. 
literari sí perquè tracten temas molt interesants de la vida quotidiana. 
literari sí perquè m'encantan les obres de magia i aventures i per això suposo que 

m'agraden els libres de Harry Potter. 
literari No perque es un llibre de por però a mi no em va fer de por 
literari sí perquè és de misteri, aventura i intriga. 
literari sí perquè és d'aventures. 
literari sí perquè és tot ironia i humor. 
literari sí per el to irònic que utilitza. 
literari sí perquè es d'aventures. 
literari sí perquè és més d'intriga, amor... tipus culebrón, és molt realista. 
literari sí perquè és realista. 
literari No te pels a la llengua a l'hora de donar el missatge 
literari sí perquè m'agrada molt el tema que tracta. 
literari sí perquè té argument i no és avorrit. 
literari sí perquè és realista 
literari sí perquè és realista. 
literari gènere: aventura. 
literari gènere: fets reals. 
literari gènere: biografía 
literari sí perquè és divertit, perquè fa que les lletres visquin com a persones. El llibre 
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es d'aventures i quan no et lies i ho entens t'ho passe bé. Els personatges son 
molt reals i divertits 

literari sí perquè és de molt misteri i no et canses llegint. 
literari sí perquè és un llibre molt realista. 
literari sí perquè té un toque de història i un de realisme. 
literari sí perquè té moltes aventures y molt de misteri i intriga. 
literari sí perquè té molt de misteri i m'agrada molt aquesta serie. 
literari sí perquè és un llibre d'aventures i d'intriga. 
literari sí perquè m'agraden molt els llibres de misteri i detectius. 
literari sí perquè té molt de misteri i intriga, a més està. 
literari sí perquè la història és interessant i hi ha leons personatges. 
literari sí perquè és una història surrealista. 
literari sí perquè s'he me fet curt i l'argument és bó. 
literari sí perquè és un llibre que m'ha agradat molt per la manera d'escriure i 

l'argument. 
literari sí perquè està ambientat a l'era dels samurais. 
literari sí perquè és un llibre no gaire realista. 
literari sí perquè està ambientat en l'era medieval 
literari sí perquè és teatre i ràpid de llegir 
literari sí perquè és molt realista. 
literari sí perquè la història era original. 
literari m'ha agradat la història del que parla. 
literari sí perquè té misteri. 
literari sí per la història. 
literari sí perquè és una història amb un misteri i molt bonic. 
literari Si perque el final que es còmic i divertit i imprevisible 
literari sí perquè el autor mostra d'una manera realista la vida de la gent pobre del 

Brasil. 
literari sí perquè tracta un tema actual 
literari sí perquè crea emoció i intriga. Es n llibre bastant ple sense gaires embolics en 

l'argument 
literari sí perquè és molt irónic i t'anima a continuar llegint. 
literari sí perquè és contemporània. M'ha agrdat perque es realista. 
literari sí perquè està ben escrit. Darrere de cada frae hi ha un sigificat amagat. 
literari sí perquè era basat en fets reals i era molt realista. 
literari sí perquè és molt realista i sincer 
literari sí perquè és molt emocionant, et deixa amb intriga a cada capítol i no avorreix 

gens. 
literari sí perquè la història i el contingut és bastant lleuger. 
literari í peruqè és de misteri i d'aventures. 
Literari sí perquè són poemes. 
Literari sí perquè és teatre i l'història és interesant. 
Literari sí perquè la història m'agrada i és interesant. 
Literari sí perquè és de misteri. 
Literari sí perquè té molta intriga, misteri, acció... 
Literari sí perquè té acció, una mica de intriga, etc. 
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Literari sí perquè té molta emoció, és una mica de misteri. 
Literari sí perquè hi havia canvis magnífics i un final impresionant. 
Literari sí perquè está ben ambientada en l'época. 
Literari sí perquè el argument és molt enginyòs. 
Literari sí perquè és una obra teatral. 
Literari sí perquè l'argument está molt ben trobat. 
Literari sí perquè la narradora és més o menys de la nostra edat i es fica al nostre 

paper. 
Literari sí perquè pasen aventures diferents. 
Literari sí perquè és modern, té un vocabulari juvenil, i fàcil, m'encanta. 
Literari  sí perquè la història es desenvolupa a Mallorca, en un entorn i cultura conegut. 
intuïtiu no m'ha agradat el final perquè és trist 
 
 



 
Arguments analítics (total) 

categorització 
com1 comentaris LEC1 

analític no m'ha agradat gaire perquè aquest llibre, per capítols, el va explicant una 
persona diferent, però a mi, personalment, m'hauria agradat més que 
l'expliqués algun protagonista 

analític usa paraules poètiques 
analític està mal escrit (hi ha paraules sense sentit) 
analític està explicat en primera persona i en forma de diari i això m'ha agradat 
analític m'ha agradat perquè explica les coses en primera persona i així puc saber 

què pensa i com actua segons lo que observa 
analític M'ha agradat perque a cada conte hi ha una moralina 
analític M'ha agradat perquà he vist com sobreviuen i com ho passen de malament 

les peersones en la guerra. Pequè surten fotos d'ella i trossos del diari 
original, escrit en serbo-roat i perquè està escrit en forma de diari. 

analític m'ha agradat perquè jo d'aquest tema n'havia sentit a parlar però mai m'havia 
posat a pensar seriosament en això i aquest llibre m'ha fet veure tot allò que 
no sabia abans de llegir-lo. 

analític M'ha agradat perquè éstà molt ben organitzat ern el temps que passa i també 
es molt realista 

analític M'ha agradat perquè és un llibre en que es relaten molt els sentiments 
analític m'ha agradat perquè té fantasia i t'introdueix en una història d'un altre món 

on no paren de passar coses. 
analític no m'ha agradat perquè té un vocabulari molt pobre. El recomano a tothom 

que li costi llegir però que li agradi. 
analític M'ha agradat per la seva història tant d'intriga com d'acció. 
analític M'ha agradat per la relació entre els personatges. 
analític sí perquè relata molt hi la situació dels jueus a la segona guerra mundial. 

M'ha agradat perque les històries de guetos, persecució feixista i molts dels 
elements que entren al llibre són de la meva temàtica. 

analític sí perquè explica la vida del carre, vista des de un punt interior. 
analític sí perquè la història te gira inesperats i està redactat d'una manera moderna.
analític sí perquè és emocionant perquè hi ha escenes que són de misteri. 
analític sí perquè és contemporània, s'apropa al lector.M'ha agradat perque està 

escrit en forma de diari i es realista 
analític sí perquè encara ue me'l vaig llegir en anglès i els contes siguin infantils em 

va encantar. Molt divertits i uns dibuixos encisadors. 
analític sí perquè al final veus que totes les descripcions del principi valien la pena 

per entendre el llibre i es fa emocionant i intrigant. 
analític sí perquè el ritme de lectura és lent 
analític sí perquè barreja acció amb escenes romántiques. 
analític sí perquè fa que et sentis identificada amb la protagonista.És divertida. És 

realista. Està explicada en 1º persona. 
analític sí perquè és molt interesant i té molta intriga. Em va enganxar moltíssim i 

me'l vaig llegir molt rápid. No va cansar-me gens. És rápid i té molta acció. 
 
 
 
 



ANNEX 21. DIVERSITAT DE GÈNERES: EVOLUCIÓ  
 
A: diversitat alta; M: diversitat mitjana; B: diversitat baixa; N: diversitat nul·la 
 
LECTORS EXCEL·LENTS 
 
LECTOR CURS/ENCAS DIVERSITAT EVOLUCIÓ 
A (6 lectors)  A M B  N  
Mcmullan maia 1r X    BAIXA 
 2n    X A-N 
 3r    X  
      E - M 
Matilla ana 1r X    BAIXA 
  2n X    A-M 
 3r  X    
      E-E 
Ferrando, hector 1r X    BAIXA 
 2n X    A-N 
 3r    X  
      E -Fo 
Serrano lidia 1r X     BAIXA  
 2n   X  A-N 
 3r    X  
      E-M 
Ferrando maria del 
mar 

1r   X  BAIXA 

 2n -- -- -- -- B-N 
 3r    X  
       
Velez daniela 1r X    FORA DEL GRUP 
 2n -- -- -- --  
 3r -- -- -- --  
       
B (6 lectors)       
Benssouna miriam 1r X    BAIXA 
 2n    X A-B 
 3r   X   
      E-Fo (a 3r) 
Martí nuria 1r X    FORA DEL GRUP 
 2n -- -- -- --  
 3r -- -- -- --  
       
Valero sara 1r X    FORA DEL GRUP 
 2n -- -- -- --  
 3r -- -- -- --  
       
Tena patricia 1r X    BAIXA 
 2n    X A-N 
 3r    X  
      E-M 
Saiz mireia 1r X    BAIXA 
 2n N N N N A-B 
 3r   X   
      E-Fo (a 3r) 
Cortes Jesús 1r X    ESTABLE 
 2n  X   A-A 
 3r X     



      E-E 
       
D      E-E 
Gandia Edgar 1r  X   PUJA 
 2n X    M-A 
 3r X     
 
 
A: diversitat alta; M: diversitat mitjana; B: diversitat baixa; N: diversitat nul·la 
 
 
 
LECTORS FORTS 
LECTOR CURS/ENCAS DIVERSITAT EVOLUCIÓ 
A  A M B N  
Bah, samba 1r X    BAIXA  
 2n   X  A-B 
 3r   X   
      Fo-M 
Anson roser 1r   X  PUJA 
 2n   X  B-M 
 3r  X    
      Fo-Fo 
Sanchez mireia 1r  X   FORA DEL 

GRUP 
 2n -- -- -- --  
 3r -- -- -- --  
       
Raventos Josep 1r X    BAIXA 
 2n   X  A-M 
 3r  X    
      Fo-Fo (a 3r) 
Plazas aleix 1r X     BAIXA 
 2n   X  A-NO 
 3r N N N N  
      Fo-M 
Salat roger 1r X    BAIXA  
 2n    X A-NO 
 3r N N N N  
      Fo-M 
Masso bernat 1r X    BAIXA 
 2n    X A-N 
 3r    X  
      Fo-M 
       
B  A M B N  
Garriga sergi 1r X    BAIXA 
 2n    X A-B 
 3r   X   
      Fo-M 
Tenorio francisco 1r X    BAIXA 
 2n    X A-NO 
 3r N N N N  
      Fora del grup 3; 

Fo-M 
Sola sara 1r X    BAIXA 
 2n N N N N A-NO 



 3r N N N N  
      Fo-M 
Castaño adrian 1r   X  BAIXA 
 2n    X M-NO 
 3r N N N N  
      Fora del grup 3; 

Fo-M 
 
A: diversitat alta; M: diversitat mitjana; B: diversitat baixa; N: diversitat nul·la 
 
 
LECTORS MITJANS 
LECTOR CURS/ENCAS DIVERSITAT EVOLUCIÓ 
A  A M B N  
Navalon laura 1r X    BAIXA 
 2n    X A-NO 
 3r N N N N  
      M-M 
Gallego adria 1r    X PUJA 
 2n    X N-A 
 3r X     
      M-Fo 
Molla patricia 1r   X  BAIXA 
 2n N N N N B-NO 
 3r N N N N  
       
Casasola clara 1r   X  BAIXA 
 2n    X B-N 
 3r    X  
      M-M 
Deya joan 1r  X   BAIXA 
 2n   X  M-B 
 3r   X   
      M-M 
Rafols maria 1r    X PUJA 
 2n    X N-B 
 3r   X   
      M-M 
Gualda samuel 1r  X   PUJA 
 2n -- -- -- -- M-A 
 3r X     
      M-Fo 
Gonzalez alex 1r   X  BAIXA 
 2n    X B-N 
 3r    X  
      M-M 
Ayats mireia 1r  X   BAIXA 
 2n    X M-NO 
 3r N N N N  
      M-Fe 
Roncero ana maria 1r   X  BAIXA 
 2n   X  B-N 
 3r    X  
      M-M 
Ramirez silvia 1r    X BAIXA 
 2n    X N-NO 
 3r N N N N  



       
Gamero lidia 1r    X ESTABLE 
 2n N N N N N-N 
 3r    X  
      M-M 
       
B  A M B N  
Serras guillem 1r  X   BAIXA 
 2n N N N N M-NO 
 3r N N N N  
      M-Fe 
Fernandez aitor 1r   X  FORA DE GRUP 
 2n N N N N  
 3r -- -- -- --  
       
Galan lorena 1r  X   BAIXA 
 2n N N N N M-N 
 3r    X  
      M-M 
Aguilar alfred 1r  X   BAIXA 
 2n   X  M-NO 
 3r N N N N  
      M-M 
Marin zenaida 1r  X   FORA DEL GRUP 
 2n -- -- -- --  
 3r -- -- -- --  
       
Leal melissa 1r  X   FORA DEL GRUP 
 2n N N N N  
 3r N N N N  
       
Riba marc 1r  X   BAIXA 
 2n N N N N M-NO 
 3r N N N N  
      M-Fe 
Fuste gemma 1r   X  PUJA 
 2n N N N N B-M 
 3r  X    
      M-M 
Zambrana esther 1r   X  FORA DEL GRUP 
 2n N N N N  
 3r -- -- -- --  
       
Subira violeta 1r   X  BAIXA 
 2n N N N N B-N 
 3r    X  
      M-M 
Paredes jose 
antonio 

1r    X FORA DEL GRUP 

 2n N N N N  
 3r -- -- -- --  
       
C  A M B N  
Crespo adriana 1r   X  PUJA 
 2n   X  B-A 
 3r X     
      M-M 
Garrido pili 1r   X  BAIXA 



 2n N N N N B-NO 
 3r N N N N  
      M-Fe 
Ucedo laura 1r   X  FORA DEL GRUP 
 2n   X   
 3r -- -- -- --  
       
Torrens aina 1r X    BAIXA 
 2n  X   A-N 
 3r    X  
      M-M 
Flores lorena 1r   X  BAIXA 
 2n    X B-N 
 3r    X  
      M-M 
Marti cristina 1r   X  ESTABLE 
 2n   X  B-B 
 3r   X   
      M-M 
Cladera albert 1r  X   PUJA 
 2n N N N N M-A 
 3r X     
       
Tenas cristina 1r    X BAIXA 
 2n   X  B-NO 
 3r N N N N  
      M-Fe 
Gallego albert 1r   X  BAIXA 
 2n   X  B-NO 
 3r N N N N  
      M-M 
Baena javier 1r    X ESTABLE 
 2n   X  N-N 
 3r    X  
      M-M 
Bernado adria 1r   X  BAIXA 
 2n    X B-N 
 3r    X  
      M-M 
Bonet pau 1r   X  BAIXA 
 2n    X B-N 
 3r    X  
      M-M 
Cano ivan 1r   X  BAIXA 
 2n    X B-N 
 3r    X  
      M-M 
Arenas david 1r    X FORA DEL GRUP 
 2n N N N N  
 3r -- -- -- --  
       
Sanchez vanessa 1r   X  FORA DEL GRUP 
 2n N N N N  
 3r -- -- -- --  
       
Llambrich didac 1r    X BAIXA 
 2n    X N-NO 
 3r N N N N  



      M-M 
Llenas ricard 1r   X  ESTABLE 
 2n    X B-B 
 3r   X   
      M-M 
Perez noelia 1r   X  ESTABLE 
 2n    X B-B 
 3r   X   
      M-M 
Ferrer julia 1r    X ESTABLE 
 2n X    N-N 
 3r    X  
      M-M 
Rodríguez luis 1r   X  FORA DEL GRUP 
 2n N N N N  
 3r -- -- -- --  
       
Chavez adrian 1r    X FORA DEL GRUP 
 2n N N N N  
 3r -- -- -- --  
       
Carrascosa cristina 1r    X ESTABLE 
 2n N N N N N-N 
 3r    X  
      M-M 
 
A: diversitat alta; M: diversitat mitjana; B: diversitat baixa; N: diversitat nul·la 
 
 
LECTORS FEBLES 
LECTOR CURS/ENCAS DIVERSITAT EVOLUCIÓ 
D  A M B N  
Godoy claudia 1r N N N N ESTABLE 
 2n N N N N NO-NO 
 3r N N N N  
      Fe-Fe 
Llenas pere 1r N N N N ESTABLE 
 2n    X NO-NO 
 3r N N N N  
      Fe-Fe 
 
 
 




