
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        



INFANTIL I CICLE INICIAL 

 

 

 

 

 

 

CADASCÚ ÉS COM ÉS 

Autor - JAUME COPONS 

Editorial – Combel 
 

Sovint ens agrada com són els altres, les coses que fan o 
les coses que tenen i pensem que voldríem ser com ells. 
Estem segurs d’això? Una colla força divertida on cadascú 
és com és. 

 

UN PASTÍS PER BERENAR 

Autor - CHRISTIAN VOLTZ 

Editorial – Kalandraka 

 

El senyor Amadeu vol fer un pastís però no acaba de sortir-
li del tot bé. Li caldrà l’ajuda d’uns simpàtics amics o potser 
no... Les il·lustracions són força originals. 

 

TINC UN VOLCÀ 

Autor – MIRIAM TIRADO 

Editorial – El Cep i la Nansa 

 

Gestionar les emocions que de vegades ens fan explotar. 

L’Alba rebrà ajuda a saber què fer quan s’enrabia. 

 

NO DESPERTIS MAI UN DRAC! 

Autora - BIANCA SCHULZE 

Editorial – Cruïlla 

Un llibre interactiu ideal per mirar al llit. La dragona 

entremaliada té un son molt fi i qualsevol cosa la 

desvetlla. Els petits lectors han d'anar en compte i 

aprendre a no despertar-la. 



 

 

 

 

 

 

DOS PER A MI, UN PER A TU 

Autor - JÖRG MÜHLE 

Editorial – Harperkids 

L’Ossa i en Mustela són dos bons amics que viuen al bosc.  

Un dia, troben 3 bolets per fer un bon àpat junts i... arriba 

el moment de repartir els bolets. Els dos intenten 

convèncer-se mútuament que es mereixen el tercer bolet 

més que no pas l’altre. Una història sobre la justícia, la 

generositat i aprendre a compartir.  

 AQUEST ROBOT SÓC JO 

Autor - SHINSUKE YOSHITAKE 

Editorial – Libros del Zorro Rojo 

A en Kenta li avorreix fer segons quines feines i se li acut 

una idea brillant: invertir tots els seus estalvis en un robot 

que es converteixi en la seva còpia. Però abans, necessitarà 

saber alguns detalls sobre ell mateix. Un llibre per acostar 

els nens a la filosofia i suggerir-los algunes preguntes al 

voltant de qui som i què ens fa ser especials. 

 

  

JUNTS (Contes per a contar entre dos) 

Autor – ELOY MORENO 

Editorial – Nube de tinta 

 

En Ben trobarà moltes sorpreses i aventures en el seu camí 

i totes seran molt millor si les viu en companyia. 

  

POTSER 

Autor – CHRIS HAUGHTON 

Editorial – NubeOcho 

Sentit de l’humor i precioses il·lustracions en aquesta 

història que ens parla d’aprenentatges. Tres micos 

entremaliats que volen menjar mangos. Què pot passar si 

baixen de l’arbre? 



 

 

 

 

 

 

 

 

PIRATES RODAMONS 

Autor – EL POT PETIT 

 

Un àlbum ple d’aventures que ens recorda que el més gran 

tresor és l’amistat.  
 

 

 

 

 EN GRIPAU I EN GRIPERE SÓN AMICS 

Autor – ARNOLD LOBEL 

Editorial – Entre Dos 

En Gripau i en Gripere són dos amics molt amics i viuen 

moltes aventures junts. Cinc històries per gaudiré de 

l’amistat entre un sensible gripau rabassut i un granot 

alegre de potes llargues que s’entenen, s’ajuden i es 

respecten malgrat les seves diferències. 

 
 

 ETS IMPORTANT 

Autor – CHRISTIAN ROBINSON 

Editorial – Joventut 

Un missatge sobre la diversitat i l’autoestima. Aquest 

àlbum explora moltes perspectives diferents, tant per 

entendre el món com per acceptar i respectar els altres 

amb les seves diferències i, per descomptat, a nosaltres 

mateixos. 
 

 

 DESCONNECTATS 

Autor – MÍRIAM TIRADO 

Editorial – El Cep i la Nansa 

Desconnectats ens presenta una família i tots ells passen 

gran part del seu temps enganxats a les pantalles. La 

situació s’anirà complicant i, sense adonar-se’n, s’aniran 

desconnectant entre ells. Tornaran a connectar? Com ho 

faran? El conte fa reflexionar sobre el bon ús i la 

importància d’estar connectats amb nosaltres mateixos i 

amb les persones que ens envolten.  



 

 

 

 

 

LA POKO I EL TIMBAL 

Autor – MATHEW FORSYTE 

Editorial – Andana 

Aquest conte ha rebut molts premis, està ple de sorpreses i 
d’humor. Els pares de la Poko li regalen un timbal però 
potser no ha estat gaire bona idea. La Poko surt al bosc 
amb el timbal, una colla d’altres animals s’hi afegeixen, la 
Poko va al davant...  
 
 
 

 
 

 

 

 

SERAFINA. L’ANIVERSARI 

Autor – ALBERTINE 

Editorial – Libros del Zorro Rojo 

Avui és l’aniversari de la Serafina, es desperta a la seva 

habitació, envoltada dels divertits monstres amb els quals 

comparteix la seva casa. A poc a poc, van arribant els 

convidats per donar inici a la festa. Un univers de fantasia i 

optimisme amb fantàstiques il·lustracions amb gran 

riquesa de detalls, personatges captivadors, situacions 

inesperades i sorprenents... Un llibre per jugar.   

 

 

  

 PERDUT A LA CIUTAT 

Autor – SYDNEY SMITH 

Editorial – Libros del Zorro Rojo 

 

Recorregut d’un nen per la gran ciutat i com se sent de 

petit. Perdre’s en un laberint de carrers, entre alts edificis i 

un soroll tan fort que sovint espanta; quedar-se atrapat pel 

mal temps... 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 EL GRAN LLIBRE VERD 

Autor – ROBERT GRAVES 

Editorial – Corimbo 

Una història fantàstica. El jove Jack troba 

un gran llibre verd de màgia a les golfes i n'aprèn tota 

mena d'encanteris. Per descobrir tot el que en Jack va 

fer amb aquests poders màgics i els tràngols que va fer 

passar a la seva pobra tieta i al seu pobre oncle, cal llegir 

aquest llibre. 
 

 

 

 

VOLS SER LA MEVA AMIGA? 

Autor –  SUSIE MORGENSTERN 

Editorial – Blackie Books 

A la Lea no li agrada gens la seva casa nova. És lluny de 

tot i a més no té amics. Però la Lea és llesta i un dia agafa 

paper i bolígraf i redacta el test més divertit del món per 

trobar la seva nova millor amiga: Prefereixes 

una amiga que se t'assembli o una que sigui totalment 

diferent de tu? Per a què serveixen els amics? 

 
 

  

L’ARQUITECTE I L’ARBRE 

Autor – THIBAUT RASSAT 

Editorial – Coco Books 

L'Òscar és arquitecte, té devoció per la bellesa de les 

línies rectes, tot ha d'estar quadrat, classificat, ordenat i 

organitzat. Fins al punt que hi ha qui pensa que potser 

està una mica tocat del bolet. Però un bon dia, arriba a la 

feina i es troba que ha passat un desastre... 

 

 

 

 

CICLE MITJÀ  

I CICLE SUPERIOR 



 

 

 

 
 

 

LA SARA I EL PELUT: UN PONI  

QUE FA LLADRUCS 

Autor – JAN BIRCK 

Editorial – Los Cuatro Azules 

La Sara és nova al barri i se sent força sola, 

perquè la mare no té temps per a res i els nens del pati 

de sota tampoc no volen jugar amb ella, però està 

decidida a tenir amics costi el que costi. 

 

 
 

 

UN DIA AMB EN MUS 

Autor –  CLAIRE LEBOURG 

Editorial – Blackie Books 

En Mus surt cada matí a passejar per la platja, espera 

que baixi la marea i revisa els tresors que el mar ha 

arrossegat fins a casa seva. Els selecciona amb cura, i 

després els ven per internet. Avui, un estrany visitant 

s'ha plantat a la seva sala d'estar. Un visitant realment 

inesperat... 
 

 

 

 

 

IMPOSSIBLE 

Autor – CATARINA SOBRAL 

Editorial – La Topera 

A traves d’unes suggerents il·lustracions ens explica la 

història de l’Univers des del Big Bang fins al naixement 

de les plantes, animals i humans. Un viatge per 

partícules, estrelles, dinosaures i el nostre arbre 

genealògic. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEGANTOSAURE 

Autor – JONNY DUDDLE 

Editorial – Edicions del Pirata 

Una boja aventura prehistòrica. Àlbum il·lustrat amb text 

rimat que ensenya les conseqüències que pot tenir 

mentir a la vegada que s'aprèn sobre els dinosaures i et 

deixa bocabadat amb les magnífiques i divertides 

il·lustracions. 

 



 

 

 

 

 

 

 
SANT JORDI DE LES GALÀXIES 

Autor – JAUME COPONS 

Editorial – Combel  

Una nova aventura d’en Agus i els monstres. La mare de 

l’Agus va obrir un llibre que no havia d’obrir i va 

alliberar-ne una mena de drac de les galàxies que 

amenaçava de destruir la Terra. I a sobre... 

 EL LLOP DE SORRA 

Autor – ASA LIND 

Editorial – Kalandraka 

Realisme. La Valentina va baixar a la 

platja. El Llop de Sorra estava ajagut a la punta d'una 

roca plana i llisa xerrant amb les onades. 

A les nenes i els nens els importa que els majors treballin 

molt, que no facin coses junts, que no els entenguin... 

 
 

 

 

LES AVENTURES D’EN CEBETA 

Autor – GIANII RODARI 

Editorial – Sombra llibres 

Una divertida faula contra les opressions, el poder de 

l’amistat i  una oportunitat per imaginar una societat 

més lliure i més justa per a tothom. Amb l'objectiu 

d'alliberar el seu pare, empresonat injustament pel 

malvat Príncep Llimona, en Cebeta emprendrà una 

aventura trepidant aliant-se amb les criatures sotmeses 

per la reialesa. Seran capaces de derrotar totes  

juntes la supèrbia del poder? 
 

 

 

 

 

 

 

 

ARBRES 

Autor – SALVADOR COMELLES 

Editorial – Barcanova 

Els arbres ens fan ombra, ens donen fruits, ens fan més 

amables els carrers i les ciutats... Ens assenyalen el pas 

del temps i el pas de les estacions. Cada arbre ens parla 

de la seva vida i també de la nostra vida. Coneixes 

l'Arbre Viatger? I l'Arbre Curiós, L'Arbre Far...?  

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

A PROPÓSITO DE LA VIDA 

Autor – CHRISTIAN BORSTLAP 

Editorial – Bárbara Fiore 

Hace mucho tiempo, mucho antes de que nos crecieran 

unos cables blancos en las orejas… Una mezcla de polvo 

de estrellas, meteoros, luz solar y otros elementos 

crearon la vida. Pero ¿qué sabemos realmente sobre  

la vida? 

 

 

 

LOS HERMANOS WILLOUGHBY 

Autor – LOIS LOWRY 

Editorial – Anaya 

Fantasía y humor. Cuando los señores Willoughby salen 

de viaje, sus hijos se proponen seguir con su vida normal. 

Pero la aparición de un misterioso bebé, un fabricante 

de caramelos y una niñera con afición a transformarse 

en estatua humana echa sus planes a perder. 
 

 

  

JEFFERSON 

Autor – JEAN-CLAUDE MOURLEVAT 

Editorial – Nórdica Libros 

Intriga. L'eriçó Jefferson descobreix el seu teixó 

perruquer assassinat. Com que l'acusen del crim, ha de 

fugir i muntar una estratègia per descobrir els autèntics 

culpables i la trama sinistra que s'amaga al darrere de tot 

plegat. Per això, ha de viatjar des del país dels animals a 

Vilaburg, el país dels humans.  

 
 

 

 

LA HISTÒRIA IMPOSSIBLE  

D’EN SEBASTIAN COLE 

Autor – BEN BROOKS 

Editorial – Blackie Books 

Aventures fantàstiques. L'Oleg i l'Emma han estat jugant 

a un joc durant tot el curs: inventar-se un tercer amic. 

Un dia s'inventen en Sebastian Cole, un nen capaç  

de fer milions de bogeries. 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

PAISATGES PERDUTS DE LA TERRA 

Autor – AINA BESTARD 

Editorial – Zahorí Books 

Il·lustracions magnífiques. L'apassionant història de la 

formació de la Terra i la seva evolució, explicada a partir 

dels canvis en els paisatges del nostre planeta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BONA LECTURA! 

 

  

 

 

 

BON SANT JORDI! 

 

ELS PÒSTITS DEL SENYOR NOHISOC 

Autor – Tina Vallès 

Editorial – La Galera 

La Clàudia torna de l'escola tan capficada per uns deures que li 
han posat que quasi xoca amb un camió de mudances que hi ha 
aturat davant de casa seva. Arriba un veí nou a l'escala, visca!  
Li encanten les novetats i és una nena molt curiosa, així  
que se li ha girat feina. 

 

 


