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nena gat aigua ànec 

Ellen Duthie. Daniela Martagón. Trad. Bel Olid. 

Wonder Ponder 

Els quatre elements del títol són enumerats a la part esquerra, mentre que 
l’escenari de la dreta els mostra en llocs successivament intercanviats. Un joc 
perceptiu u d’anàlisi comparativa on els infants es fixen en la imatge per 
entendre totes les combinacions. Les situacions de bany a què dóna lloc la 
combinatòria són ben absurdes, de manera que conviden a la diversió. 

 

A dormir, gatets! 

Bárbara Castro Urío 

Zahorí Books. Premi Bolonia 2019 

Llegir contes amb nens abans d’anar a dormir millora el vincle entre pares i fills. 
Un llibre per adormir els nens tot acompanyant els gatets de colors a les seves 
habitacions. 
 

 

 

Una pedra al camí 

Ilaria Antonini. Barbara Balduzzi. 

Kókinos 

Sorpresa! Al bell mig del camí un conill ha trobat una pedra molt grossa. És 
enorme, i el castor, l’esquirol, la granota i l’ocell, tafaners de mena, s’apropen a 
mirar-la. Entre tots decideixen apartar-la, però descobreixen que allò que 
impedia el seu pas no era el que pensaven. 

 
 

 

I a tu, què et sembla? 

Marta Comín 

A buen paso 

En aquesta família veuen cadascú les coses a la seva manera. I és que no 
sempre existeix allò que és bo, dolent, útil o inútil d’una forma absoluta, sinó 
que molt depèn del punt de vista, de les circumstàncies i del context. Gràcies a 
un forat present a cada pàgina, aquest llibre ens proposa un joc de perspectiva i 
ens convida posar-nos en el lloc dels altres fins resoldre un petit misteri 
narratiu. 

 

 

Au, si jo t’estimo 

Jory John. Benji Davies. 

Andana Editorial 

Dir que t’estimo no sempre és fàcil. I això ho saben els protagonistes d'aquest 
llibre. Què passa quan dos bons amics es troben per passar el dia junts però 
volen fer coses diferents? L’Os vol fer el mandra, estar relaxat i tranquil, l’Ànec 
vol aprofitar el temps fent moltes coses... Una situació ben divertida on us 
podreu trobar identificats. 



 

 

Es busca casa! 

Wieland Freund. Tine Schulz. 

Takatuka 

El petit dragó espera il·lusionat que algú li doni una nova llar. Com que en el 
centre d'acollida hi ha molts animals i de tota mena, ell intenta atreure l’atenció 
dels visitants amb les millors piruetes que sap fer. Però els dracs punxen, no són 
gaire elegants i ho embruten tot, així que estan en desavantatge respecte les 
altres possibles mascotes. Un dia, però, es produeix el miracle desitjat. 

 

 

Flis Flas 

Alex Nogués. Ina Hristova. 

A buen paso 

De vegades ens preocupem massa per tot allò que pot arribar a passar, per allò 
que mai passarà i ens atabalem. Aquest no és el cas d’en Ludovic, un jove ànec 
que pren les coses tal com li arriben. Cada dia, vola, neda i menja, viu a prop 
d’un llac on a l’hivern l’aigua es congela. Però això, en Ludovic no ho sap. De 
manera que el dia que aterra sobre el gel, enlloc d’espantar-se, començarà el 
seu aprenentatge organitzat al voltant d’un procés d’assaig i error. 
 

 
 

 

La fruita és meva 

Anuska Allepuz 

Andana Editorial 

Un dia, en la part més profunda de la jungla, cinc elefants descobreixen un 
arbre molt alt que a la seva part més alta té la fruita més deliciosa que 
qualsevol d'ells ha vist mai. «MEVA!», criden tots. Qui arribarà primer? 
Cadascun dels elefants elabora la seva estratègia particular, però tots van 
fracassant en el seu intent solitari. Paral·lelament descobrim com les criatures 
més petites de la jungla, els ratolins, s'han organitzat per aconseguir assaborir 
la cobejada fruita. Els elefants aviat s'adonaran que en tenen molt a aprendre. 

 

 

Grans de sorra 

Sibylle Delacroix. Francesca Martínez (Trad.) 

Editorial Joventut 

A partir d’un grapadet de sorra trobat al fons de la sandàlia, reviu tot un món; 
un món de vent i de sol, de xipolleigs i aromes, el món feliç de les vacances i de 
la infantesa. Les onades, el vent i el sol, els feliços moments de joc i fragàncies. 
Records que s’escolen entre els dits com la sorra… perquè és l’hora d’anar a 
dormir i de tornar a la rutina! 
 

 

 

The boy 

Oliver Jeffers 

Harper Collins. In english. 

Una espectacular col·lecció de quatre clàssics moderns molt estimats del 
creador de llibres d'imatges més venuts, Oliver Jeffers, juntament amb un 
captivador darrere de les escenes, que contemplen la creació de cadascuna en 
quatre seccions fascinants de quaderns. 
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Tot el que cal per fer una casa en un arbre 

Carter Higgis. Emily Hughes. 

Libros del Zorro Rojo 

«Tot el que necessites per a fer una casa en un arbre és temps, mirar cap amunt 
i imaginar…» Així comença aquest llibre ple d'inspiradores escenes de 
naturalesa, en les quals els arbres semblen amables gegants que conviden a 
viure infinites aventures. Es tracta d'un original manual d'instruccions en el qual 
tant el text com les il·lustracions descobreixen, pas a pas, un divertidíssim joc 
d'imaginar, construir i habitar no una, sinó més d'una desena de cases 
diferents, allotjades en els arbres més meravellosos. 

 

 

¿Cómo se lee un libro? 

Daniel Fehr. Maurizio Quarello. 

Océano Travesía 

Obres un llibre i et trobes amb que Hansel i Gretel estan grimpats a un arbre. 
Ho gires, però ara ells s’han capgirat... En aquest llibre delirant, habitat per 
alguns famosos personatges d'històries clàssiques, el format físic és un dels 
protagonistes: hauràs de donar-li la volta, agitar-ho, girar-ho per a l'altre costat 
i mil coses més per a tornar a acomodar totes les coses que es van moure en 
obrir-lo. Al final sabràs com llegir un llibre! I no només això: també hauràs 
conegut personatges que pots continuar visitant en les seves pròpies històries. 

 

 

Aquari 

Cynthia Alonso 

Kókinos 

Una nena mira el mar des del moll i somia amb nedar al costat dels peixos. De 
sobte, un peixet salta fora de l’aigua, ella el porta a casa i li fabrica un  curiós 
aquari per surar a plaer amb el seu nou amic. Fins que s’adona que el peix no 
està tant content com ella. Un llibre sense mots narra amb subtils il·lustracions 
una petita anècdota que ens fa reflexionar sobre la llibertat. 
 

 

Sol 

Sam Usher 

Patio Editorial 

El sol brilla i fa calor, és el dia perfecte perquè un nen i el seu avi es vagin de 
pícnic a buscar una aventura. L’avi marca les pauses a l’ombra però sap oferir el 
punt just d’impuls i deixar fer que necessiten els infants. Mentre, el nen malda 
per partir cap a noves fites, sols de plom i pirates ocupants de la cova-bar on 
poden seure finalment a prendre alguna beguda. Un àlbum d’estructura clara, 
amb inici i desenllaç a la casa, i l’aventura de ritme repetitiu i enjogassat al mig. 

 

L’any del Blauet 

Jaume Cabré. Pep Boatella. 

Estrella Polar 

Quan el Blauet va decidir deixar la selva i conèixer món, va haver d’aprendre 
molt sobre els costums del fred i de la calor al nostre país. A la selva, el temps 
sempre era el mateix, però aquí el pas de les estacions ho feia tot més 
emocionant i divertit! Reedició del conte que va ser publicat per Barcanova 
el 1999 amb el que molts van endinsar-se a la lectura. 



 

El llop, l’ànec i el ratolí 

Mac Barnett. Jon Klassen. 

Joventut 

Una divertida paròdia que explica per què el llop udola a la lluna. A partir d’una 
estructura rimada de conte tradicional, trobem un llop que es cruspeix tot el 
que troba pel camí. Però la seva golafreria, dins la panxa trobem un ànec i un 
ratolí amb molta vida, és el que salva als nostres amics.  
 

 

El rey y la semilla 

Juan Pablo Caro 

Thule. En castellà. 

El rei busca un espòs per a la seva filla. Convoca als solters del regne per a un 
concurs que consisteix a conrear la planta més bella de la llavor que els regala 
el rei. Als sis mesos, els candidats porten a palau tota sort de belles plantes. 
Excepte la llavor d'un jove no va germinar, així i tot va acudir a palau amb el 
test buit. És la riota de tots. I no obstant això, és el triat pel rei per a casar-se 
amb la princesa. Per què? 

  

 

Ningún beso para mamá 

Tomi Ungerer 

Anaya. En castellà. 

A Toni Zarpas no li agraden els petons, i Mamà Urpes no ho entén. Ella ho 
tracta com si fos un bebè, i Toni no el suporta, perquè ell és el gat més 
entremaliat de la classe, qui més gaudeix amb les bromes pesades, i mai rebutja 
una baralla. Però un dia tot canvia i, encara que no hi haurà petons per a 
mamà, els dos aconseguiran una cosa molt més important. 

 

La vida anodina de la bruixa Resina 

Delphine Perret. Roland Garrigue. 

Astronave 

La petita bruixa Resina està cansada de la seva vida. El que sí que és 
extraordinari és la vida de nen humà que el seu amic Simó li explica per carta.  
Com que n'està fascinada, decideix presentar a classe l'emocionant vida de 
Simó i organitzar una excursió a la seva escola. És la primera vegada que 
humans i bruixes es coneixeran, però malgrat les diferències, tots s'ho passen 
d'allò més bé jugant plegats. 
 

 

 

Escampar la boira 

Chloé Cruchaudet 

Joventut 

Aquest còmic ens narra les aventures d’una colla d’amics que, tot buscant un 
lloc llunyà on escapar-se es trobaran amb una situació inesperada que els farà 
canviar d’opinió. Un llibre d’aventures que serveix per parlar de l’empatia, de 
trobar el lloc d’un mateix en el món i per donar-se compte que, a vegades, 
canviant una mica de perspectiva es veuen les coses d’una manera molt 
diferent.  



 

 

Boníssim! Poemes per llepar-se’n els dits 

Salvador Comelles. Mercè Galí. 

Publicacions de l’Abadia de Montserrat 
Aquest llibre ens parla de cuineres i cuiners, de macarrons, de les aventures 
d’un ratolí en un rebost, del restaurant vegetarià on van els animals… Hi ha un 
poema-recepta que podràs fer, i unes endevinalles que hauràs de descobrir. 
Són uns poemes ben cuinats i unes il·lustracions molt llamineres. 
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El misteriós cas de la mare advocada 

Dani Torrent 

Cal·lígraf 

Al Ramón no li agrada gaire fer deures quan arriba a casa però quan el mestre els 
demana que facin una redacció sobre la feina dels pares tot canvía. La mare de la 
Yoli és secretària i el pare transportista. Els pares del Rashid treballen tot dos a 
l’hospital, i els de la Piluca tenen una boutique amb roba molt exclusiva… El Ramón 
escolta els seus companys quan expliquen les tasques que fan els pares. El seu pare 
és cuiner i la seva mare? És advocada i ell ben bé no sap què fa. 

 

L’ou gegant 
Oliver Butterworth 
Viena edicions 
Tot va començar quan una de les gallines de la granja d’en Nate va pondre un ou 
diferent. Molt gran. Enorme, comparat amb la majoria dels ous de gallina. I després 
d’una espera, l’ou va començar a esberlar-se i en va sortir... Però què era allò? Si no 
fos que era impossible, en Nate hauria dit que era un petit dinosaure. 

 

La balada del Petit Jack 

Mikel Valverde 

La Galera 

El Petit Jack és un porquet pintor que du una vida tranquil·la en una granja. Massa 
tranquil·la, de fet. Casualment, un dia arriba un homenot maleducat i amb aspecte 
de pirata. El lloro que du a l'espatlla el delata. En Jack, aleshores, té una idea: fer-se 
passar pel lloro per viure aventures. 
 

 

 

Que ve el diluvi! 

David Fernández Sifres. Ximena Maier/Pan de Soraluce. 

Baula 

Els núvols dominen el cel de Vilavella de la Vall. No n’hi ha cap dubte: ve el diluvi! 
En Biel, en Quim i en Poliprou decideixen evitar la tragèdia i posen fil a l’agulla: han 
de salvar una parella d’animals de cada espècie abans no sigui massa tard. Però, a 
diferència de Noè, ells no tenen cap arca per navegar i, abans que caigui la primera 
gota de pluja, ja es veuen amb l’aigua al coll… 



 

 

Los hermanos Willoughby 

Lois Lowry 

Anaya. En castellà. Premi Parents’Choice Gold Award. 

Segur que coneixes un munt d'històries amb nens orfes, hereus perduts i 
mainaderes estrictes. Perquè aquest llibre riu de tots ells! Quan els 
senyors Willoughby surten de viatge, els seus fills es proposen seguir amb la seva 
vida normal. Però l'aparició d'un misteriós bebè, un fabricant de caramels i una 
mainadera amb afició a transformar-se en estàtua humana tira els seus plans a 
perdre. 
 

 
 

 

La cadireta blava 

Cary Fagan. Madeleine Kloepper. 

Joventut 

Qui no recorda amb tendresa algun objecte que l’ha acompanyat durant anys? En 
aquest cas, la cadireta blava es converteix en el personatge principal d’aquest 
conte, adquirint usos diferents segons el seu propietari. Una excusa per viatjar a 
través del món, conèixer cultures i llocs diferents i jugar a imaginar els usos 
diferents que pot tenir una cadira. Aquest conte circular es posa en relleu la 
voluntat de donar una nova via als objectes usats en comptes de convertir-los en 
rebuig. 

 

 

Imagina’t un món 

Rob Gonsalves 

Joventut 

Imagina un món on les fulles que cauen a la tardor emprenen el vol transformades 
en papallones, on les llums fugen de la ciutat per il·luminar el teu camí, on tot el 
que ens envolta es converteix en extraordinari... Un món il·limitat i d’infinites 
possibilitats. L’autor és un artista del realisme màgic, sovint comparat amb Escher. 
 

 

 

L’Anna i el Pep 

Lucie Lomová 

Reservoir Kids 

Un clàssic del còmic infantil centreeuropeu. L'Anna i el Pep són veïns, dos ratolinets 
de la mateixa edat. Els agrada molt jugar a detectius i buscar aventures, malgrat 
que als seus pares no els faci gaire el pes. Tant a la ciutat com al camp, han de fer 
front a misteris i malfactors de tota mena. En el món que els envolta -que sovint és 
màgic- els problemes no tenen necessàriament una solució fàcil, i les trampes i les 
mentides dels grans s'assemblen molt a les nostres, les dels humans. Tot i així, en 
les seves peripècies hi regna sempre el bon humor.  

 

 

Calvin & Hobbes 

Bill Watterson 

Ediciones B. En castellà. 

Una de les col·leccions més emblemàtiques del còmic mundial, Calvin i Hobbes.  
Bill Watterson relata les aventures de Calvin (un nen de sis anys) i Hobbes (el seu 
tigre de peluix, al qual la imaginació de Calvin dota de vida). La tira còmica original 
es va publicar diàriament des de 1985 fins a 1995 i va aparèixer en més de 2.400 
periòdics del món sencer. 



 

 

Quin embolic! Poemes, contes i altres textos per llegir rient 

Vanesa Amat, M. Carme Bernal i Isabel Muntañá. Il. Morad Abselam. 

Eumo editorial 

Contes rimats, cançons, poemes, embarbussaments… ens atrapen amb les rimes i la 
música, amb el so i les repeticions. Quin embolic! Però quan comencem a estirar-ne 
el fil, se’ns afina l’enginy i la imaginació i voldríem que el joc no acabés mai. Amb la 
llengua ens hi podem «embolicar» i passar estones ben divertides. Aquest és el 
sentit d'aquest llibre, que combina creacions d’autors actuals amb textos de la 
cultura popular. 
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La playa de los inútiles 

Àlex Nogués. Bea Enríquez. 

Akiara Books. En castellà. 

«Em dic Sofia. Tinc onze anys i mig i de major vull ser inútil». Així comença un relat 
innocent, profund i commovedor d'una nena a la qual li encanta la platja a l'hivern, 
que prefereix Mozart o Kandinsky a les mates i que no pot suportar que el seu pare 
li digui que algun dia haurà de «guanyar-se la vida». 

 

 
 

Mariner de terra endins 

Laia de Ahumada. Gemma Capdevila. 

Akiara Books 

És el primer estiu d’en Jan a la muntanya, sol amb l’àvia. Fins ara s’havia passat la 
vida viatjant en un veler amb els pares. Haurà de descobrir els secrets de la terra, 
tal com coneix els del mar. En el seu quadern de bitàcola anirà anotant aquests 
descobriments i, sense gairebé adonar-se’n, deixarà enrere la infància per entrar de 
ple a l’edat de les decisions. 

 

La Victòria somia 

Timothée de Fombelle. Albert Asensio. 

Nódica libros. Premi al Millor Llibre 2018 a la categoria 9-12anys de la revista Andersen. 

La Victòria és una lectora voraç. Somia amb duels i persecucions, amb missions 
perilloses a Sibèria, o que un alienígena s’emporta la seva germana per sempre. 
Per desgràcia, viu a Chaise-sur-le Pont, el lloc més tranquil i avorrit del món. 
Però un dia, de sobte, comencen a succeir coses inexplicables: el seu amic Jo està 
investigant la pista de tres xeienes, els seus llibres desapareixen de l’estanteria 
de la seva habitació i una nit sorprèn un cowboy conduint el cotxe del seu pare. 
Definitivament, alguna cosa extraordinària ha de passar. 

 

 

 

L’aprenent de bruixot i Els invisibles al rescat 

Jordi Sierra i Fabra. Franciscà Ruizge. 

Edebé 

El vell mestre de Mortimer, aprenent de bruixot de dotze anys, ha desaparegut. El 
noi sospita que alguna persona poderosa l’ha segrestat per a forçar-lo a elaborar un 
encanteri contra la seva voluntat. Desesperat, el jove orfe decideix convocar de nou 
Els Invisibles, que no dubten ni un segon a ajudar-lo, com fan els amics de veritat. 
Junts investigaran el misteri i s’enfrontaran a perills terribles. 



 

 

Un batec alhora 

Sharon Creech 

Pagès editors. Nandibú Jove. 

L’Annie té dotze anys. Li agrada córrer descalça amb el seu amic Max, passar 
l’estona amb el seu avi i dibuixar. Però les coses comencen a canviar: en Max 
sempre està empipat, el seu avi perd la memòria i la seva mare espera un nen. 
Mentre fa els deures que li ha posat la professora d’art -dibuixar la mateixa poma 
cada dia durant cent dies-, l’Annie descobreix que és capaç d’adaptar-se als canvis. 
Una novel·la càlida, escrita en vers lliure, sobre l’amistat, la família i els canvis. 

 
 

 

 

Quina tocada de nassos! 

Ruth Tormo 

Barcanova Editorial. Premi Guillem Cifre de Colonya 2018 

Un relat de caire realista en què els protagonistes, en el seu atrafegat camí cap a 
l'adolescència, busquen explicar-se i trobar sentit a tot allò que viuen i, sobretot, 
trobar-se a ells mateixos i definir-se com a individus amb personalitat pròpia, 
malgrat les inevitables contradiccions de l'edat. La Mila i el Liam viuran en primera 
persona l'aprenentatge sempre dur del fet que l'amistat pot significar desacords, la 
pressió del grup i l'acceptació de la diferència. 

 

 

Quin dia tan bèstia! 

Mary Rodgers. Trad. Maria Antònia Oliver. 

L’altra Tribu 

«No us ho creureu, ningú que tingui una mica de seny no s’ho podria creure, però 
és del tot cert, absolutament cert! Aquest matí, quan m’he despertat, m’he trobat 
que m’havia convertit en ma mare.» L'Annabel té tretze anys, és desordenada i 
malparlada, no es pentina mai, es menja les ungles i porta ferros, té un germà petit 
insuportable i una mare més estricta que les altres. L'endemà d'una discussió, 
l'Annabel es desperta i s'adona que s'ha convertit en la seva mare. ¿Serà la seva 
oportunitat per fer tot el que li doni la gana? 

 

Cosa de nens 

Peter Bichel. Federico Delicado 

Cuatro azules 

Un llibre extraordinari per llegar en veu alta, per a compartir familiarment. L’autor 
crea un mirall en el qual el lector es mira i interpreta les històries segons la seva 
pròpia experiència. Així cada vegada que el llegim trobem una cosa diferent en ell. 
Convida a la curiositat i a qüestionar-nos-ho tot: les convencions del llenguatge, el 
coneixement, el poder, el progres… Set històries per ser llegides sense por a riure 
d’un mateix. 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

El poder dels nois 

Ritxar Bacete 

Estrella Polar 

El veritable poder de cadascú resideix en les seves emocions. Això és el que planteja 
Ritxar Bacete en un conte que busca construir noves masculinitats més positives i 
diverses que els permetin ser lliures dels estereotips i els condicionants imposats 
per la societat. Neix una nova generació de superherois on el poder el tindran els 
nens connectats amb les seves emocions i determinats a ser ells mateixos! 



 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Luces del Norte 1, 2 i 3.  
Stéphane Melchior-Durand. Clément Oubrerie. 
Norma. Còmic en castellà. Adaptació en tres parts de l’exitosa novel·la de Philip 
Pullman. 
Educada en Jordan Collage, a Oxford, la jove Lyra només pensa en fer mil 
entremaliadures amb el seu amic Roger, el mosso de les cuines, i somia en secret 
en seguir al seu tiet, Lord Asriel, fins als reines del nord. Però l’aventura l’atraparà 
molt abans del previst... 
 
Lyra arriba a la frontera del Gran Norte flanquejada per un grup de gitanos, amb 
l’objectiu de salvar al seu amic Roger dels Devoradores i trobar al seu pare, Lord 
Asriel. Un batalló de bruixes, un pilot de aeronaus i, especialment, Iorek Byrnison, el 
temible os amb armadura, s’uneix a ella. Però, podran protegir-la dels mils perills 
dels Reinos del Norte? 
 
Més decidida que mai a retrobar-se amb el seu pare, Lyra continua el seu viatge cap 
a Svalbard amb la intenció d’alliberar-lo. Però, capturada per ferotges ossos amb 
armadura i entregada al rei Iofur, es veurà sola i obligada a fer ús d’un coratge i una 
audàcia sense precedents. Aconseguirà escapar-se i trobar a Lord Asriel a temps? 
Pot confiar amb el seu distant pare? En la seva cerca de la veritat l’esperen 
revelacions tan inconcebibles com aterradores.  
 

 

 

PER SABER-NE MÉS – CONEIXEMENTS 

 

 

Tot a punt 

Xavier Deneux 

Combel 

Tot un numerari enginyós a partir d’un punt i d’un treball meticulós d’encunyats. 
A través del llibre joc, avançant i retrocedint pàgines, ficant els dits als forats, 
comptem i descobrim què s’amaga darrera cada sèrie de punts. 
 

 
 

12 coses per viure abans de fer-te gran 

Teresa Franquesa. Olga Capdevila. 

Combel 

Has provat mai de fer volar un estel a la platja o dalt d’un turó? T’agradaria 
construir una cabana al bosc? Surt de casa i viu la natura amb les 12 propostes 
d’aquest llibre.  

 
 

 

Cuinem a 4 mans. Receptes per fer amb nens 

Xesco Bueno. Anna Clariana. 

Larousse  

Amb aquest llibre, nens i adults podran compartir les seves primeres experiències 
a la cuina. Les receptes són saludables, equilibrades i ideals per preparar un 
berenar amb amics o un sopar ocasional. Les gairebé 30 receptes han estat 
triades pensant en preparacions que agradin a la majoria de nens; s'ha procurat 
també que, gràcies a aquestes receptes, els nens tastin nous gustos i 
sabors. Compta amb informacions precises sobre l’ús d’algun estri de tall , si es 
necessita cocció o quins ingredients estan inclosos en la llista oficial d'al·lèrgens.  

https://www.normaeditorial.com/autor/3282/1/stephane_melchior-durand/
https://www.normaeditorial.com/autor/1050/1/clement_oubrerie/


 

 

Inventari de les fruites i les hortalisses 

Virginie Aladjidi. Emmanuelle Tchokriel.  

Kalandraka 

Aquest inventari d’imatges boniques i aclaridores ens mostra tota mena de 
fruites i verdures de tot el món. Veiem les que creixen sota terra i els que ho fan 
als arbres, les que són d’estiu i les que són d’hivern. Cadascuna de les fruites o 
verdures ocupen una o dos pàgines i, a més del dibuix, llegim els noms comuns, 
el nom en llatí, i una breu explicació dels detalls més significatius. 

 

 

El meu museu 

Joanne Liu 

Coco Books. Premi BRAW de la Fira del Llibre Infantil de Bolonya. 

L’art és a tot arreu, només has de saber observar! En Max va al museu i es 
passeja entre obres de Monet, Miró, Matisse, Calder, Vermeer, Rothko… Cada 
artista l’inspira i li aporta una nova idea. Tot depèn de com es mira: unes ombres 
a terra, els diferents colors del dia, un quadre a l’inrevés…  
 

 

 

Què vol dir, això? 

Enric Jardí 

Combel  
Et convidem a fer un viatge pels signes que trobem sovint al nostre entorn. 
Il·lustrat pel dissenyador gràfic Enric Jardí, aquest llibre ens ajudarà a reconèixer 
els senyals que veiem cada dia gairebé sense adonar-nos-en: lletres, figures, 
nombres, fletxes, etc. 
 

 

 

Quina obra mestra! 

Riccardo Guasco 

Combel 

Què tenen en comú Vincent Van Gogh, Amadeo Modigliani o René Magritte? 
Aquests tres grans noms de la història de l’art acompanyaran a la canalla a 
descobrir el món de l’art de la mà de les il·lustracions de Riccardo Guasco en un 
llibre que els permetrà, fins i tot, passejar per dins de les mateixes obres. 

 
 

Pop-up Lluna 

Anne Jankeliowitch. Il. Anabelle Buxton. Trad. Jordi Vidal i Tubau. 

Baula 

Obre aquest llibre i deixa't seduir per la màgia de la Lluna! Descobreix els misteris 
d'aquest bonic satèl·lit que ha fascinat des de sempre científics i somiadors!. El 
llibre ideal per commemorar els 50 anys de l'arribada de la humanitat a la Lluna. 

 

Cuadernos de vacaiones (aprender y descobrir) 

Carlos Brassa Toro. Isidro Ferrer. 

Libros del Zorro Rojo 

És un quadern per a fer que sigui vacances quan vulguis que sigui vacances. 
Algunes de les seves activitats es fan amb les mans, unes altres amb el cap o amb 
els peus; unes poques només es poden fer una vegada, i la majoria, dues mil 
quatre-centes vint-i-quatre vegades. Amb jocs en els quals tot és possible, aquest 
llibre ens convida a crear i interactuar amb els mons inaudits d'Isidro Ferrer. Una 
travessia nàutica per a tota mena de mariners i marineres. 



 

 

Crea el teu còmic! 

Jess Smart Smiley 

Baula 

Un còmic divertit protagonitzat per un os i una tortuga, que ens ensenyaran tots 
els trucs per aprendre a crear, fer un guió i dibuixar, pas a pas, els nostres propis 
còmics. 

 

Enigmes de la història. Desafia la teva ment amb 25 enigmes amb historia. 

Ana Gallo. Víctor Escandell. 

Zahorí Books 

Posa a prova el teu cervell amb 25 nous enigmes, aquest cop de la història! Et 
convidem a capbussar-te a les etapes més fascinants de la humanitat mentre 
entrenes la teva ment i et diverteixes. Com? Ajudant a resoldre tot tipus 
d’enigmes de la historia. 
 

 

El fil d’Ariadna. Mites i Laberints. 

Jan Bajtlik 

Maeva 

Tots els laberints amaguen una meravellosa història mitològica de l’antiga Grècia. 
Una aventura ve darrere una altra, no et perdis les il·lustracions i llegeix les 
explicacions que trobaràs al final del llibre. Els Jocs Olímpics, la Guerra de Troia, 
l’Odissea, l’Olimp, el Minotaure, Sísif i fins i tot l’Acròpolis d’Atenes, t’esperen en 
aquest llibre interactiu que, tant se val que siguis gran o petit, gaudiràs moltíssim. 

 

 

Biònica: Imitant la natura 

Eduard Martorell i Sabaté. Carles Marsal Cervantes 

Cossetània 

El vol d'un helicòpter pot recordar el vol d'un espiadimonis o el d'una libèl·lula, i 
les seves aspes pes fan pensar en les ales de les llavors de telis i aurons. Són 
casuals, aquestes semblances, o és que les persones inventen sovint fixant-se en 
la natura? La biònica o biomimètica estudia l'estructura i el funcionament dels 
éssers vius amb l'objectiu final de crear materials i mecanismes artificials que se 
n'inspiren o, senzillament, els copien. 

 

 

 

La vida amorosa dels animals 

Katharina von der Gathen. Anke Kuhl. 

Takatuka. Nominada al Premi de Literatura Infantil i Juvenil d'Alemanya 2018. 

En poc menys de cent cinquanta pàgines, la pedagoga sexual Katharina von der 
Gathen tracta de manera exhaustiva el tema de la sexualitat i la reproducció en el 
regne animal: els rituals de seducció i l'època de zel, les diferents maneres 
d'aparellament, l'embaràs i el part, la cria i les diverses maneres de vida familiar 
entre els animals. Les il·lustracions d’Anke Kuhl complementen tota la informació 
de forma meticulosa, com un llibre clàssic de ciències naturals, i unes pàgines 
desplegables espectaculars. Però sobretot amb una bona dosi d’humor. 

 

 

BONES VACANCES I BONES LECTURES! 


