4a CAMPANYA. Curs 2018/19
Escola Bressol
L’Alba té… / Pallàs Picó, Catalina
Quatre petites cantonades de no res / Ruillier, Jérôme
Monstruo rosa / Dios, Olga de
Manu se va a la cama = Manu’s bedtime / Moreno Velo, Lucía
Martín y la tarta de chocolate / Guerra, Julián
Vermell : història d’una cera de colors explicada per mi! / Hall, Michael
Neda que neda / Lioni, Leo

P3, P4 i P5
El ball de la Harriet / Symes, Ruth
Rosa caramel / Turin, Adela
Martín y la tarta de chocolate / Guerra, Julián
Vermell : història d’una cera de colors explicada per mi! / Hall, Michael
The Many colored love = El amor de todos los colores / Moreno Velo, Lucía
Familiari : troba la teva família i la dels teus amics / Cerdà, Mar
Una familia calentita como el sol / Méndez, María Jesús
Besos espaciales / Sánchez, Débora

Educació primària, 1r i 2n
Amb en Tango som tres / Richardson, Justin
El meu gosset vol fer ballet / Kemp, Anna
Papá, papi y yo / Moya Albiol, Luis
Mi papá es un payaso = My dad is a clown / Andrés, José Carlos
Cada familia a su aire : el gran libro de las pequeñas diferencias / Boutignon, Béatrice
Yo soy Mia / García, Nerea
Nora y Zoe, dos mamás para un bebé / Maestro, Rosa
Por qué tengo dos papás? / Castro Martín, Cristina

Educació primària, 3è i 4t
Si el rosa es de las niñas el azul es del mar / Espirita, Oscar
Cua de sirena / Barbé i Serra, Alba
En Ceba i en Pebre / Reixach, Laura
Mi primer amor / Mozetic, Brane
L’Aitor té dues mares / Mendieta, María José
Titiritesa / Quintiá, Xerardo
Las cosas que le gustan a Fran / Piñán, Berta
Famílium XXI / Canyet, Glòria
Ara em dic Joana : una història tendra sobre el gènere i l’amistat / Walton, Jessica
Tenemos dos mamás. De dónde venimos? / Ibarra, Olga

Educació primària, 5è i 6è
Trans bird / Bailón Gijón, Rita
Duna: diari d’un estiu / Villanueva i Perarnau, Muriel
El noi del vestit / Walliams, David
Princesa Li = La Princesa Li / Amavisca, Luis
En família! : sobre el fill de la nova xicota, del germà de l’exdona, del pare i altres
parents / Maxeiner, Alexandra
Niñas y niños : cada una, cada uno, diferente / Aingeru Mayor, Susana Monteagudo
Esta es mi historia / Pereiro, María

Secundària
Género: para que nos entendamos / Delclòs Coll, Noa
L’art de ser normal / Williamson, Lisa
Desayuno en Júpiter / Tomé, Andrea
Tú sí que em coneixes / Nina LaCour i David Levithan
Yo, Simon, homo sapiens / Albertalli, Becky
Famílium 2.0 : sobreviure l’adolescència / Casals, Raimon
Right to love / DVD
George / Gino, Alex
Res a amagar / Boluda, Anna

Informació a les famílies
Cal que contacteu amb el tutor/a. Els llibres s’enviaran directament a l’escola a nom de la persona responsable de l’aula. Dins del paquet hi haurà una carta de la presidenta, la Katy Pallàs, i informació sobre
l’FLG. Impliqueu-vos com a família i assegureu-vos que us arriba en condicions i que l’escola en disposa.
Data límit de presentació de sol·licituds: 30/09/2018.
FLG es reserva el dret d’afegir i treure els títols de la llista segons les necessitats i la disponibilitat.
Imprescindible estar al corrent de pagament de les quotes.
Si ja heu demanat els llibres en campanyes anteriors no els podeu tornar a demanar pel mateix cicle.
No s’admetran sol·licituds fora de termini.
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