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Abans & després 

Jean Jullien 

Combel 

Què va ser abans, l'ou o la gallina? Una sèrie de situacions d'abans i després 
narrades amb molt d'enginy pel reconegut artista gràfic Jean Jullien. A cada doble 
pàgina es crea l'expectativa i la resolució de l'escenari amb un humor intel·ligent. 
Un llibre que deixarà els lectors meravellats a cada escena. 

 
 
 
 

 

La balena es banya 
Susanne Straßer 
Joventut 
Aquesta divertida història es situa a la cambra de bany, on la balena està feliç dins 
la banyera fins que és interrompuda una vegada i una altra per altres animals que 
també volen banyar-se.  Amb l’arribada acumulativa de: la tortuga, el castor, el 
flamenc, l’os polar… l’expressió facial de la balena va canviant a cada pàgina, 
provocant un suspens final...  Aquest conte és la nova entrega de la col·lecció 
“Millor amb amics”. Les seves onomatopeies i el seu text rítmic el fan encara més 
divertit al llegir-ho en veu alta. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Però, per què no avancem? 
Tomoko Ohmura 
Corímbo 
Hi ha un enorme embús a la carretera.  La cua és tan llarga que no es veu el final. 
Des d'un petit tricicle fins a una grua, estan embotellats. Alguns s'impacienten. Els 
més intel·ligents aprofiten la parada per a trobar un bon llibre en el bibliobús o per 
a menjar una crep. L'exèrcit, la policia, els bombers, les ambulàncies estan 
mobilitzats. Fins i tot la televisió està emetent en directe. Però, per què no 
avancen?  La sorpresa espera al final de la cua. 
 

 

 

I la teva casa, Tomasa? 
Mar Benegas. Mariana Ruiz Johnson 
Combel 
L’amic de Tomasa surt a buscar el camí que el portarà a casa seva. Però no en sap 
l’adreça! No passa res! Anirà de casa en casa fins a trobar-la: Toc-toc! Quina 
sorpresa l’espera rere cada porta? Ep, recorda que has de trucar abans d’entrar! 
 

 
 

 

 

El pirata valent 

Ricardo Alcantara. Gusti. 

Kalandraka 

És tan valent, el pirata Joanot, que quan s’enfada tothom fuig com pot. Quan surt a 
navegar, els altres pirates comencen a tremolar... Què pot passar quan un pirata 
ferotge puja al pal major del seu bergantí, i en plena aventura, la mare el crida per 
berenar? La il·limitada capacitat de la imaginació infantil on qualsevol objecte 
esdevé un element de joc i de gaudi. “El pirata valent” ha fet 30 anys i segueix 
estimulant la fantasia amb les divertides rimes d’aquesta trepidant peripècia que, 
sense sortir de casa, convida a solcar els mars. 



 

 

 

 
 

 

Ara no, Bernat 

David McKee 

Kalandraka 

Kalandraka recuperat aquest àlbum il·lustrat inquietant publicat al 1980. Bernat, 
un infant com un altre qualsevol, tracta d’atraure l'atenció del seu pare, qui 
indiferent i li diu: «Ara no, Bernat». Aquesta situació es repeteix de nou amb la 
mare. Finalment, i malgrat l’intent d’alertar els pares que un monstre l’espera al 
jardí amb el propòsit de devorar-lo, Bernat esdevé l'ésser repulsiu del qual ha estat 
intentant fugir, perquè aquest se l’ha cruspit d’un sol mos.  

 

 

Cinc minuts més 

Marta Altés 

Blackie Books 

«El temps, quina cosa més curiosa. El pare sempre en parla. Però crec que jo sé 
més coses del temps que ell...». Els nens tenen un concepte del temps molt 
diferent del dels grans. Per a ells el temps no existeix. Només existeix gaudir. Però 
els adults, sempre amb mil coses a fer, mai no s'ocupen de gaudir el temps com ho 
fan els menuts.  
 

  

 
 

 
 

Pam a Pam i En Cornèlius 

Leo Lionni 

Kalandraka 

“Pam a pam”, un clàssic de Leo Lionni de 1960, va ser el seu primer llibre de faules, 
protagonitzat per una astuta eruga que se les enginya per no ser devorada per 
diversos ocells. Davant del risc, treu partit de la seva intel·ligència i la seva 
imaginació d’una manera que de ben segur que sorprendrà els lectors. 

Així que van sortir de l’ou, els petits cocodrils van gatejar fins a la vora del riu. Però 
en Cornèlius va caminar ben dret... La història d’en Cornèlius convida a pensar i 
aprendre valuoses lliçons vitals. El valor de la diferència, la comprensió i el 
respecte per qui no actua segons les convencions establertes, a més de l’esforç 
que requereix l’aprenentatge, es reflecteix en aquest clàssic de la literatura 
infantil. 
 

 

Poemes de flors i abelles 
Núria Albertí. Mercè Galí. 
El cep i la nansa 
Arriba la primavera, esclaten les flors i apareixen animalons voladors com les 
abelles. Set poemes il·lustrats de temàtica primaveral ens conviden a celebrar-ho a 
través de rimes ben lligades, divertides i musicades, acompanyades de grans i 
suggeridores il·lustracions que no es perden detall. 
 

 
 

 

Óscar:  algunos días de mi interesantísima vida 
Nicolas Hubesch  

La casita roja. En castellà 

El protagonista d’aquesta història mira el món amb curiositat, fantasia i molt 
optimisme. Sap que la vida pot ser apassionant i que val la pena compartir amb 
tots nosaltres alguns dels seus dies, fins i tot, per exemple, un dia que se’n va 
l’electricitat i ell gaudeix de la llum de les espelmes. Aquestes tendres i 
inoblidables cròniques sobre la vida de l’Óscar, estan plenes de  moments 
deliciosament absurds  i ens parlen de la generositat i l’amistat.  
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Björn i l’ample món 

Delphine Perret 

Joventut 

Després del primer volum, Björn: sis històries d’un os, en aquest segon volum 
tornem a trobar sis històries curtes i divertides escrites en lletra de pal, que ens 
parlen de l’essència de la vida d’una manera simple i sense entrebancs. Perquè en 
el fons, la vida pot ser senzilla i la felicitat està més a prop del que pensem: en les 
sorpreses inesperades, en els plaers quotidians, en la contemplació d’una posta de 
sol, i a vegades un passeig amb autobús resulta molt més divertit del que es podria 
esperar. 
 

 

 

 

L’ossa i el llop 

Daniel Salmieri 

Ekaré 
Una nit d’hivern, l’Óssa i el Llop es troben en les profunditats del bosc. No s’havien 
vist mai, però de seguida es fan amics. Caminen junts, gaudint de les vistes, els sons 
i les olors de la natura sota la neu. A l’hora d’acomiadar-se, l’Óssa se n’anirà a 
hivernar amb la seva família i el Llop a córrer amb la manada. Es tornaran a trobar? 
Una història d’amistat, que celebra el ritme subtil de la vida quan tenim la mirada 
oberta al món, i els uns als altres. 
 

 

El conte sense fi d’en Martí 

Julia Donaldson. Axel Scheffler. 

Bruixola 

Obre "El conte sense fi d'en Martí" i viu les mateixes aventures que ell! En Martí 
comença a llegir un conte sobre el pirata Camafusta, que llegeix un conte sobre una 
nena que es diu Rínxols d'Or, que llegeix un conte sobre un cavaller que llegeix a un 
drac el seu conte preferit, un conte que parla d'una granota. 
 

 
 

 

Sota les onades 

Meritxell Martí i Xavier Salomó 

Editorial Flamboyant 
En l’aparent senzillesa d’una trobada al mar sorgeix el conflicte interior en cada un 
dels personatges. La vergonya, la por, el rebuig... Per resoldre-ho només es pot fer 
una cosa: anar a les profunditats, buscar els tresors amagats, obrir bé els ulls i mirar 
atentament. Potser així descobrirem de què som realment capaços, com de 
meravellosa és la vida i què és realment important. Una història íntima i emotiva 
que amaga moltes lectures i transporta a nens i adults a afrontar els conflictes 
interiors amb amor i confiança. 
 

 

 

 

Benvinguda, Lupe 

Eva Palomar 

Babulinka Books. Premi Lazarillo 2017. 

Una obra d’aquelles que quan et cau a les mans fa que el despleguis amb cura 
per descobrir i acompanyar un personatge que arriba pels volts de gener en un 
nou bosc… Un viatge de dins cap a allà fora, amb tots els seus neguits i les seves 
inseguretats, i una veu que l’asserena i ens asserena, finalment, tot i cobrir-nos 
de plomes i galtes vermelles… En definitiva, ens parla sobre la importància de 
mostrar-nos al món com som. 



 
 
 
 
 

 

Sirenas 

Jessica Love 

Kókinos 

Aquest àlbum de poc text i d’il·lustracions plenes de color ens explica la història 
d’en Julián. A en Julián li encanten les sirenes. S’imagina que es converteix en 
una, que neda i juga amb els peixos. Un dia, quan la seva àvia està al bany, ell 
aprofita per disfressar-se de sirena. Quan la seva àvia surt del bany en Julián 
s’espanta i es pensa que està enfadada... però no, la seva àvia li regala un collar 
per completar la seva disfressa. Un llibre que no jutja ni condemna, que 
respecta el desig de cadascú de ser el que somia i escull. Una exemple de 
tolerància i amor.  
 

 

 

 

 

El violí d’en Patrick i Silvestre i la pedra màgica 

William Steig. Quentin Blake. 

Blackie Books 

El món pot ser un lloc molt gris, molt seriós, molt pobre. Però en Patrick acaba de 
trobar, en un mercat d'antiguitats, una eina màgica: un violí! Quan en Patrick toca 
el violí, passen les coses més increïbles: els peixos comencen a volar, les vaques 
ballen i dels arbres creixen pastissos en lloc de pomes. I de sobte fins i tot els més 
tristos somriuen i mil focs artificials esclaten al cel. Colors per tot arreu! En Patrick 
ens demostra com arribem a necessitar la música, la fantasia i històries com la seva 
per fer que el nostre món sigui un lloc més bonic i divertit. Un lloc millor. 

En Silvestre té una vida normal, una família normal i una afició (gairebé) normal: 
col·lecciona pedres boniques. Fins que un dia al bosc troba una pedra que té una 
particularitat: és màgica. Si li demana que pari de ploure, la pluja s’atura. Si vol que 
torni la tempesta, només ho ha de demanar. Però hem d’anar amb compte amb el 
que desitgem, perquè les coses es poden capgirar en qualsevol moment. En 
Silvestre descobrirà, gràcies a aquesta aventura, que a vegades desitgem coses 
excepcionals quan, en realitat, les hem tingudes al davant tota l’estona. Perquè 
estem envoltats de coses meravelloses. I aprendre a veure-les fa que la nostra vida 
sigui extraordinària. 

 
 
 

 

Inspector Gordon. El primer caso 

Ulf Nilsson. Gitte Spee. 

Harperkids 

Una emocionant història de detectius narrada per un dels autors més estimats 
de Suècia. Han robat un munt de nous al bosc. L’inspector Gordon, un policia 
veterà, ha de resoldre el cas. Així que s’ha d’asseure a esperar a la neu i vigilar 
el lloc on han desaparegut les nous. La situació es complica quan un misteriós 
animal apareix implicat en el robatori i l’inspector ha de contractar a un 
ajudant.  
 

 

 

Males bèsties 

Aaron Blabey 

Barcanova 

El Senyor Llop, el Senyor Tauró, el Senyor Serp i el Senyor Piranya són males 
bèsties; tothom ho sap. Són espantosos i perillosos, i ... això: són mala gent. 
Però resulta que volen ser herois i, per demostrar-ho, decideixen fer bones 
obres... Corda't el cinturó per llegir la història més impresentable, trencadora i 
guai que s'hagi escrit mai! 
 



 

 
 

Endevinacontes 

Berta Inés. Virginia Donoso. 

Bellaterra 

Els contes són com les persones: et diuen algunes coses en veu alta i altres te 
les ensenyen sense paraules, perquè et conviden a descobrir-les o a imaginar-
les. Si coneixes bé els contes pots jugar: els pots desmuntar, desendreçar, 
barrejar de manera divertida; pots convertir-los en endevinalles, disfressar-los 
de poesia i, finalment, tornar-los a endreçar dins el teu cap.  
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El pequeño fantasma 

Otfried Preubler 

Maeva young. En castellà. 

Cada nit a les dotze en punt, el petit fantasma es desperta. Feliç i content, 
ronda per les antigues muralles del castell i va a visitar el seu gran amic, el 
mussol Úho. “Que bonic que seria poder veure el món durant el dia, encara que 
només fos una vegada!” li diu sempre que estan junts. Però quan aquest desig 
es fa realitat, comença una emocionant aventura... i no només pel petit 
fantasma! 
 

 

 

Rigo i Roc 

Lorenz Pauli. Kathrin Schärer. 

Pagès editors 

—Imagina’t que fessin un llibre sobre nosaltres! —va dir el Roc, assegut a la 
pota del lleopard i balancejant els peus. El Rigo va somriure: —Ai, Roc, un llibre 
sobre un lleopard i un ratolí... no se’l creuria ningú. A més a més, la nostra 
amistat és tan viva i càlida, tan gran, tan immensa... que no hi cap, en un llibre. 
 

 

 

Les aventures de Zank & Zoe. El monstre de la muntanya negra 

Mikel Valverde 

La Galera 

A la Zoe i en Zank els encanta anar a la fleca de la senyoreta Tea. Quan 
s'assabenten que el negoci li va malament i ha de tancar, tenen clar que han de 
fer alguna cosa. Mentre torna amb bicicleta cap a casa, la Zoe va rumiant-hi. 
L'avi li proposa muntar un equip ciclista i fer publicitat de la botiga. La cursa 
serà l'inici d'una aventura increïble i... perillosa, plena de misteri i acció. 
 

 
 
 

 
 

Mi tío Pachunga 

José Ignacio Valenzuela “Chascas”. Patricia Betteo. 

Alfaguara. En castellà. (BiraBiro en català) 

«Patxunguis!», va exclamar el meu tiet quan em vaig plantar sense avisar a la 
porta de casa seva. Cridant, sí. Perquè el meu tiet és així: quan una cosa li 
agrada, s’entusiasma i és feliç. I, a l’inrevés, també t’ho fa saber al màxim volum 
i res del món el fa canviar d’opinió. És divertit, però els meus pares no s’hi 
entenen gens. Bé, ni entre ells… Se’n van de viatge per mirar de solucionar els 
seus problemes. Mentrestant, jo haig de passar l’estiu amb el meu tiet i les 
seves trenta mil regles estranyes. Sospito que el meu tiet amaga alguna cosa al 
seu cor…  



 
 

 

 
 

 

La ciutat dels animals 

Joan Negrescolor 

Zahorí Books. Premi Gran Junceda 2018. 

La Nina visita sovint una ciutat secreta de la jungla poblada d’animals, plantes i 
objectes perduts. Els animals que hi habiten esperen ansiosos per sentir les 
aventures que la Nina els explica. La seva història preferida, però, és la que 
s’explica en aquest conte: una història sobre un lloc misteriós, carregat de 
llegenda i tradició, i ara reconquerit per la natura. Un llibre sobre el poder de 
les històries, el respecte per la natura i la igualtat entre animals i humans. 
 

 

 
 
 
 

 

La Caimana 

María Eugenia Manrique. Ramón París. 

Ekare. En castellà. 

El dia que Faoro va trobar aquell bebè caiman, que cabia al palmell de la seva 
mà, el va acariciar suaument i, sense pensar-ho, se’l va posar a la butxaca de la 
seva camisa. Com que tenia la pell fosca, li va posar el nom de Negro. Així 
comença aquesta història, que és també la d’una gran amistat, basada en fets 
reals, que encara avui es recorda a la riba del riu Apure.  
 

 

 
 

 

El viatge del cal·lígraf 

Arianna Squilloni. Samuel Castaño Mesa. 

Joventut 

El cal·lígraf sospitava que més enllà de la vall, a l’altra banda de les muntanyes 
hi devia haver altres valls i altres muntanyes, i somiava que duia als uns les 
històries dels altres. Així que un matí, en lloc de seure al seu escriptori, va 
preparar un farcell amb quatre coses i es va endinsar en l’espessor del bosc. Va 
ser així com el cal·lígraf va començar a traçar camins, i les persones van 
descobrir que no estaven soles. Un àlbum poètic que ens parla de l’experiència 
de viatjar i de les emocions que s’apoderen de nosaltres abans de cada viatge.  

 
 
 

 

El meu avi pirata 

Laia Massons. Zuzanna Celej. 

Akiara Books 

Cada diumenge l’avi explicava històries als seus nets, asseguts al banc del parc 
que hi havia al costat de casa. Històries de pirates o records d’infantesa, que 
pescava al vol o a les profunditats de la memòria. Fins que un dia se’l van portar 
a l’hospital i tot va canviar. 
 

 

 
 

La tribu que put 

Elise Gravel. Magali le Huche. 

Litera Libors  

Coneixes la Tribu-que-put? És un grup de criatures que viuen en cabanes als 
arbres amb els seus amics, els animals. Hi ha en Laurent, el nen pèl-roig que va 
amb dues guineus; la Lucie, que porta trenes i va amb una serp. I sobretot hi ha 
la Fanette Delcop, la cap de la tribu. La que va salvar-los a tots de les urpes de la 
Yvonne Quadrat. Un llibre que a través de vinyetes respira diversió, ecologia i 
llibertat pels quatre costats. 
 

 
 
 
 

 

 

 



 

 

Bichopoemas y otras bestias 

Leire Bilbao. Maite Mutuberria. 

Kalandraka. En castellà. Premio Euskadi de Literatura 2017. 

Les protagonistes d’aquest conjunt de poemes són conegudes criatures – des 
del mussol al lleó, passant pel pop o la serp – que habiten a la terra, a l’aigua i a 
l’aire. La rima juganera i el ritme enganxós d’aquests versos conviden a ser 
recitats col·lectivament en família. Destaquen per la seva musicalitat, les 
onomatopeies reprodueixen els sons dels animals, joc de paraules, diàlegs 
poètics, acròstics... Les pàgines de l’àlbum asseguren la diversió i el sentit lúdic 
de la poesia i també tracten aspectes de la vida quotidiana amb imaginació, 
enginy i sentit de l’humor.  
 

    

 

LLEGINT MOLT BÉ - CICLE SUPERIOR 

 

 

 

L’últim vol de la família Dumont 

Oriol Canosa. Júlia Moscardó.  

Animallibres 

Imagineu-vos un zepelí, un enorme globus gairebé tan gran com una illa de 
cases. Fàcil d’imaginar, oi? Però el que costa més de creure és que del zepelí 
pengi un gran castanyer plantat en una cistella de vímet, i que, entre les 
branques, s’hi amagui una enorme casa de bambú i tot el necessari per viure 
sense posar els peus a terra: benvinguts al Dumont Aéropostale! Voleu volar 
amb nosaltres?  
 

 
 

 

 

L’arbre dels desigs 

Katherine Applegate. Anna Clariana. 

Pagès editors. Destacat a la llista dels més venuts de The New York Times.  

En Roig és un roure amb molts anells d’edat. És l’arbre dels desigs" del barri: la 
gent escriu desigs en trossos de roba i els lliga a les seves branques. Aquest 
arbre les ha vist de tots colors. Fins que una nova família arriba al barri. No 
tothom els rep amb els braços oberts, i l’experiència d’en Roig com a arbre dels 
desigs és més important que mai. Una novel·la que tracta sobre el poder de 
l'amistat i la convivència. 
 

 

 

 
 

 

El darrer dels dracs i altres contes.  

Edith Nesbit. Rocío Martínez.  

Nordica 

Aquest llibre està ple de dracs, alguns molt ferotges i famolencs, tan famolencs 
que són capaços de menjar-se un exèrcit d’hipopòtams. N’hi ha d’altres, però, 
que són molt tendres i estranys i que tenen necessitat de molt d’amor. En 
aquests contes les princeses i prínceps no són gens cursis, ja ho veureu! I també 
coneixereu un munt de personatges meravellosos i fantàstics: nenes i nens molt 
curiosos i aventurers, prínceps no gaire bons, un Sant Jordi sense ganes de 
lluitar. 
 



 

El gat negre mala bèstia i salvatge 

Maria Aurèlia Capmany. Natalia Zaratiegui. 

Comanegra 

La Nica i el Nano semblen fets d’una mateixa pasta. Ningú entén tan bé com la 
nena els capricis d’aquest gat negre salvatge i mala bèstia que ronda per casa i 
se n’apodera com un espectre capritxós. Són, fet i fet, dues bestioles lliures i 
irreductibles, que rodolen amb una gràcia que ja voldrien els humans. Però 
(sempre hi ha d’haver un però) la Nica va creixent i al Nano també li 
descobrirem alguna mania forta. 
 

 

 

 
 

 

 

Las ricas horas de Jacominus Gainsborough 

Rébecca Dautremer 

Edelvives. En castellà. 

Com és possible que un ésser tan petit ens ensenyi tantes coses? La història de 
Jacominus ens parla dels misteris de la vida, de les alegries i de les penes. Amb 
ell iniciarem un nostàlgic i trepidant viatge en el què aprendrem grans lliçons. 
Les fulles seques del parc, la pluja, la marea baixa. Una ensopegada, un comiat 
en el moll, una trobada en el jardí ple de pedres. Un pícnic, varies carreres i la 
ombra fresca de l’ametller. Totes aquestes coses. El pas del temps i una vida.   

 

 

L’enemic 

Davide Cali. Serge Bloch. 

Takatuka 

És la guerra. Dues trinxeres enmig del no-res. Dos bàndols que es vigilen 
mútuament i el temps que passa. Sensació d'abandonament. L'enemic és cruel, 
l'enemic no té pietat, la guerra és culpa seva... Ho diu el Manual de l'Exèrcit. I si 
un bon dia es descobreix que el Manual de l'enemic diu el mateix? Un llibre 
sobre la irracionalitat de la guerra amb un text sobri i intel·ligent de Davide Cali, 
i unes il·lustracions senzilles i amb molta força de Serge Bloch. 
 

 

 

 

La colección del abuelo 

Javier García Sobrino. Bruna Valls. 

Edelvives. En castellà. 

Lobezno acaba d’arribar a casa, seu a la butaca preferida de l’avi i, per primer 
cop, troba un vell àlbum de fotos. L’agafa i l’obra lentament. Com és que el seu 
avi ha viatjat tant? Com és que ha viscut a tants llocs? I, sobretot, per què mai 
ha conegut a cap dels seus amics? L’avi està disposat a explicar-li tota la 
veritat… 
 

 

 

 

 

Rosa Blanca 

Roberto Innocenti 

Kalandraka. Reconegut amb diversos premis. 

La Rosa Blanca és una nena alemanya que presencia la detenció d’un nen per 
part d’uns soldats. Seguint el camió on el traslladen, arriba a una tanca de 
filferro amb nens immòbils a dins, presoners, famolencs i que porten una 
estrella cosida a la roba. Les seves anades i vingudes a aquest camp de 
concentració seran contínues i d’amagat, per portar-los menjar. L’Holocaust 
jueu està en el rerefons d’aquesta obra. Enfront de la tragèdia humanitària i la 
desraó bèl·lica, la figura de la Rosa Blanca representa l’esperança, per mitjà dels 
sentiments més purs de la infància. 



 

 

El nas d’en Cyrano 

Geraldine Maicent. Thomas Baas 

Símbol editors 

N'hi ha que, de cul, en tenen un bon tros, d'altres que tenen la panxa com un 
bot, en Cyrano era el nas, el que tenia gros. Què dic, un nas gros: tenia un nas 
desmesurat! Inflat! Allargassat! Exagerat! 
 

 

 

Un món somiat. Redibuixem el món? 

Daniel Picouly. Nathalie Novi. 

Blume 

Si jo pogués redibuixar el món, el desplegaria com si fos un llibre... Amb 
aquesta frase, l'autor revela els seus somnis d'aconseguir un món millor, en el 
qual tots els seus habitants poguessin donar curs a la seva imaginació i 
descobrir la bellesa de l'entorn. I tu, com el dibuixaràs? Què faràs per acabar 
amb la fam, repintar l'odi o acolorir boniques històries d'amor entre l'aire, les 
plantes i tots els éssers humans del planeta?  

 
 

 

Tirant lo Blanc 

Joanot Martorell. Adap. Maria Aurèlia Capmany. Jaume Marzal Canós. 

Bruguera. 

Aquest és el millor llibre del món. Així és com el va descriure Miguel de 
Cervantes a la seva obra mestra, El Quixot. I aquest elogi de Cervantes ha 
quedat com a etern testimoni del que va suposar Tirant lo Blanc, la 
extraordinària novel·la de Joanot Martorell i Martí Joan de Galba. Aquesta 
adaptació a novel·la gràfica suposa un apropament d'aquesta obra mestra de la 
novel·la de cavalleries al gran públic. 

 

 

 

PER SABER-NE MÉS – CONEIXEMENTS 
 

 

Els petits mons 

Géraldine Collet. Sébastien Chebret. 

Joventut 

En Pau es refugia dalt del seu arbre, en Jan i la Margot construeixen màquines 
fantàstiques, la Clara observa les galàxies mentre en Martí observa els animals… 
Pel que fa a petits mons, cadascú té el seu, i això és genial! Totes les nostres 
riqueses internes són un avantatge per a construir un món millor, on tothom 
respecti i reconegui l’altre amb la seva diferència. 
 

 

 

Juguem a fer Ioga 

Lorena Pajalunga. Anna Láng.  

VVKids 

Amb tècniques del ioga aconsegueix que els teus fills o les teves filles es 
diverteixin i creixin sans i feliços! Els més menuts responen de manera 
extraordinària als estímuls d'aquesta disciplina, que els fa augmentar la 
concentració, la tranquil·litat i la confiança en si mateixos. El llibre s'ha creat en 
col·laboració amb l'Associazione Italiana Yoga per Bambini.  
 

https://www.editorialjuventud.es/autores/ollet-geraldine/
https://www.editorialjuventud.es/autores/hebret-sebastien/


 
 

 

L’abella de la mel 

Kristen Hall. Isabelle Arsenault.  

Libros del Zorro Rojo 

L’abella de la mel explica la història de les abelles durant un any. Un text senzill 
que mostra les diferents etapes de la recol·lecció del nèctar i la fabricació de la 
mel, però amb una cadència d’una cançó de frases vibrants, que reflecteixen 
el ritme agitat i incessant de l’activitat del rusc. Una obra que permet als lectors 
seguir el vol erràtic de les abelles entre les flors, i entrar al rusc, la petita fàbrica 
de mel. 
 

 
 
 
 

 

Cent llavors que van volar 

Isabel Minhós Martins. Yara Kono.  

Coco Books 

Un arbre espera, esperançat. ¿Què espera? El dia ideal per alliberar les seves 
llavors. Un dia perfecte, el dia adequat! Aquest dia arriba, però l’aventura tot 
just comença… Així que… un moment! Fem els comptes clars! Quantes llavors, 
de les cent que van volar, hauran aterrat en bones condicions? Quantes se les 
menjaran els ocells? Quantes acabaran al fons d’un riu? Al final, quantes 
esdevindran un arbre adult? Un llibre que exalta el bosc, que celebra la 
resistència de les llavors i la intel·ligència dels arbres i la natura. 
 

 
 

 

Contar 

Pep Bruno. Andrea Antinori. 

A Buen Paso. En castellà. 

Narrar històries forma part del nostre patrimoni genètic. Explicar i escoltar 
històries ens emociona, aprenem a donar significat i a entendre el món que ens 
envolta i la nostra relació amb els altres. Des d’aquestes pàgines s’interpel·la al 
lector plantejant preguntes, reflexions i exercicis per aprendre a narrar. Un 
llibre únic pel que fa a la temàtica, amb unes il·lustracions que el fan divertit i 
amè. 
 

 

 

Jo i el món. Una història infogràfica.  

Mireia Trius. Joana Casals.  

Zahorí Books 

Hola! Em dic Martina i visc amb els meus pares, el meu germà i el meu gos a 
Barcelona. M’agrada jugar amb els meus amics, practicar esport i anar de 
vacances! També vaig a l’escola i faig deures, és clar... Com la majoria de nens. 
Aquesta és una petita història dins una gran història, la del món i la seva 
diversitat. De la mà de la Martina, descobrirem com és la vida dels nens de tots 
els racons del planeta: una realitat amb molts colors representada amb 
infografies i dades perquè aprendre sigui molt visual i divertit! 

 

En construcción 
Sonia Rayos, Silvana Andrés y Juan Berrio 
Litera. En castellà.  
L’arquitectura és l’inici d’una transformació. Clara i el seu avi Urbano segueixen 
pas a pas tot el procés de construcció d’un nou edifici del barri: des de l’inici 
fins a l’execució final. Capítol rere capítol veurem com s’aixeca aquest edifici. El 
projecte, el moviment de terres, cimentació, estructura, coberta, instal·lacions, 
fusteria i acabats. Un repàs total durant el què se’ns expliquen conceptes com 
l’escala d’un pla o els esforços a suportar per l’estructura.  
 



 
 

 
 

 

 

Amstrong. L’agoserat viatge d’un ratolí a la lluna.  

Torben Kuhlmann 

Joventut 

Acompanya Armstrong en la seva fascinant aventura per a desmentir la resta de 
ratolins que es pensa que la Lluna es una bola de formatge enorme. Aquest 
petit heroi haurà d’endinsar-se en l'estudi de l'aeronàutica i de l'espai tot 
passant per el museu Smithsonià i la universitat, posant  a prova l'enginy amb 
els seus invents per viatjar a l'espai i a l'hora fugir de la policia que li trepitja els 
talons. Tot amb la ferma creença de que els seus somnis poden fer-se realitat. 
Una breu història de la navegació espacial, des de les observacions de Galileu 
sobre el funcionament de l’univers als primers passos de l'home sobre la Lluna. 
 

 
 

 
 

 

Miro el món... 

Romana Romanyshyn i Andriy Lesiv 

Zahorí Books 

Què veu un nadó quan neix? Quan va aparèixer la llum? Quants colors pot 
distingir un ésser humà? Com funciona el cinema? I els ulls d’un gos? Tot 
l’univers dels ulls i la vista s’explica en aquest llibre, fins i tot els misteris del que 
no podem percebre a simple vista. Perquè encara que tinguem els ulls tancats, 
hi seguim veient. 
 

 
 

 

Història il·lustrada del rock  
Susana Monteagudo. Luis Demano. 
Litera 
El rock no va néixer un dia concret. Tampoc no se’l va inventar una sola 
persona. Va sorgir a Amèrica del Nord de la combinació de diferents sons com 
el blues, el jazz, el country o el rhythm and blues, entre d’altres. Als anys 
cinquanta alguns músics van barrejar tots aquests gèneres sense ser conscients 
que aquest nou ritme produiria una gran revolució. Aquest fantàstic llibre ens 
explica aquesta revolució: bandes, festivals, cançons i àlbums imprescindibles, 
tribus urbanes, suports, estils, mitjans de comunicació, discogràfiques... Tot! 
 

 

 

Tú estàs aquí 

Aleksandra Mizielinska, Daniel Mizielinski 

Maeva Young. En castellà. 

Viatges espacials, visions i experiments. Coets, sondes i telescopis. Missatges 
enviats a l’espai, un viatge a Mart i la cerca de vida en altres planetes. I 
moltíssimes idees més per descobrir un univers enorme i misteriós, en el qual el 
nostre planeta no és més que un diminut punt. Tot això i més ho podem trobar 
en aquest llibre, de coneixements elevats, que ens presenten els autors d’Atlas 
del mundo.  

  Bi o 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

BONA PASQUA I BONES LECTURES! 

Tot previst per una gran Diada de Sant Jordi... 

http://zahorideideas.com/authors/romana-lesiv/
https://www.maeva.es/autores/aleksandra-mizielinska
https://www.maeva.es/autores/daniel-mizielinski

