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LLEGIR SENSE SABER-NE – INFANTIL
Xxt! A dormir
Dorothee de Monfreid
Harper Collins
Ja és de nit, tothom dorm, tret d'en Rocky, que s'ha desvetllat per culpa d'en
Boris, que no para de roncar. Demana a en Cuca que li llegeixi un conte. En
Johnny es desperta, la Lulú es remou. Mentre que en Kira obre un ull, l’Omar ja
no vol estar-se al llit. A l’habitació, tot i l'aldarull, en Boris continua roncant!
Mossegades i queixalades
Mar Benegas. Susie Hammer.
Combel
Què li ha passat a aquest llibre? Qui ha rondat per les pàgines? I aquestes
marques de dents… de qui deuen ser? Un llibre rimat perquè grans i petits juguin
a endevinar quin animal ha rossegat cada pàgina!
Vull aquest pastís!
Simon Philip. Lucia Gaggiotti.
Bruño
Què passa quan els pares ens diuen que NO tastem el pastís més deliciós del
món? La protagonista d'aquest conte està a punt de saber-ho...
Un final inesperat
Jerôme Camil
Tramuntana
En tots els contes hi ha un dolent. Normalment sempre és el llop. I el pobre està
tan cansat de ser sempre el malvat. No es poden canviar els papers per una
vegada?
El meu avi
Émile Chazerand
Corimbo
El petit narrador d'aquesta historia adora al seu avi. Ho troba valent, fort i súper
intel·ligent. Però un dia vol anotar en un quadern tot el que el seu avi li ha
ensenyat; te por d'oblidar-se. Llavors li ho mostra al seu avi, a qui li costa
desxifrar les paraules, El nen compren llavors que l'avi no sap llegir i decideix
ensenyar-li. Aquesta vegada serà ell qui li ensenyarà.

Truman
Jean Reidy. Lucy Ruth Cummins.
EntreDos
La tortuga Truman viu en un pis d’una bulliciosa ciutat, amb la seva propietària, la
Sara. Un dia, s’adona que la nena li ha deixat dues mongetes verdes més de
l’habitual i comença a sospitar que alguna cosa diferent és a punt de passar. Veu
com la nena prepara una motxilla i després amb un petó li diu “Sigues valent!”…
A continuació, la Sara se’n va i, per primera vegada, puja a l’autobús número 11.
Truman espera, mirant per la finestra a que torni la nena i, després d’esperar, i
esperar, i esperar molta estona, decideix anar a buscar-la!

APRENENT A LLEGIR - CICLE INICIAL
En Gripau i en Gripere són amics.
Arnold Lobel
EntreDos
En Gripau i en Gripere són amics, un títol clàssic de l’any 1970 de l’Arnold Lobel.
Cinc contes curts i divertits sobre les aventures d’un gripau rabassut i una
granota de potes llargues que són ideals per petits lectors i per compartir-los i
conversar amb els nostres infants. Més històries seves a En Gripau i
en Gripere van plegats.
Perdut a la ciutat
Sydney Smith
Libros del zorro rojo. Millor Llibre Il·lustrat Infantil, 2019. The New York Times.
En un dia de neu, un nen salta d'un bus i camina entre edificis altíssims, parcs i
carrers plens de gom a gom. No sabem cap a on es dirigeix ni per què. Caminar
sol per la gran ciutat pot ser aterridor si ets petit. Quan el nen torna cap a casa -el
lloc més segur i tranquil- la historia fa un gir i descobrim què era el que estava
buscant i no trobava mentre caminava sota la neu.
La meva Guia. El meu Capità
Gonzalo Moure. Maria Girón.
Kalandraka
Emoció i bellesa, el profund amor entre un pare i una filla perquè es necessiten
per caminar segurs en un món més habitable i formós, quallat de somnis. La
capacitat per a veure més enllà de les limitacions visuals són presents en aquest
llibre, replet de fantasia i de color.
Vols ser la meva amiga?
Susie Morgenstern. Claude K. Dubois.
Blackie Books
A la Lea no li agrada gens la seva casa nova. És lluny de tot, a més no té amics.
Però ella és llesta i sap que, per trobar-ne de seguida, només li cal la informació
precisa. Per això un dia agafa paper i bolígraf i redacta el test més divertit del
món per trobar una nova amiga: Què t’agrada més, la maionesa o el quètxup? Ets
més de parlar o d’escoltar? Per a què serveixen els amics? Carregant-se de valor,
es repeteix: "Estic sola, però no soc tímida! Ho aconseguiré!".

Atrapamirades
Marina Núñez Monterroso. Avi Ofer.
Kalandraka
La Vera està decidida a aconseguir atrapar mirades. Per què? Està tipa de sortir a
passejar i no trobar-ne cap: tothom té la vista fixada al seu dispositiu electrònic.
Amb sort, aconseguirà creuar la mirada amb algun altre infant. Qui la pot ajudar?
Un àlbum per fer-nos adonar que allò més essencial ho tenim dins nostre i, si ho
compartim, creix i s’expandeix. Mirant-nos als ulls ho trobarem.
La increïble història dels ponis parlants... * N’Estesi té polls
Les aventures de n’Estesi i en Pimiento 3
Juan Feliu Sastre
Takatuka còmic
Dues aventures fantàstiques i hilarants.
En Pimiento li explica a n’Esteisi per què els ponis de la seva raça són els únics
animals capaços de parlar. Tot va començar amb una ràdio que uns
excursionistes van deixar abandonada en mig d’un prat.
Quan arriba a l’escola, la mestra avisa n’Esteisi que té polls i les nenes dolentes
de la classe se’n riuen. La seva amiga Chelsi li recomana anar a una farmàcia,
però com que el remei no funciona, la nena decideix anar a Cals Xinos..
El robot del bosc
Jaume Copons. Liliana Fortuny.
Combel
La Mus i el Wagner, una rata i un os, troben un robot enmig de la carretera.
Decideixen emportar-se’l a casa i arreglar-lo. El seu nom és Bitmax i té una
professió molt estranya: és ajudador! Amb els habitants del Bosc Blau viuran
aventures i ajudaran tothom que ho necessiti. Aquest llibre enceta una nova
sèrie, Bitmax&CO, sota l’autoria del tàndem Copons i Fortuny. Aventura, comèdia
i faula seguint l’estructura narrativa clàssica oferint diversos nivells de lectura.
Què construirem. Plans per un futur junts.
Oliver Jeffers
Andana
Un pare i una filla decideixen crear les bases de la seva vida junts. Utilitzant les
seves pròpies eines especials es posen a treballar: construeixen els records que
guardaran per sempre, una llar on poder estar segurs i un amor que els
mantindrà units tota la vida. La importància dels somnis i el poder de la
imaginació per construir un esperançador futur.

LLEGINT BÉ - CICLE MITJÀ
La Lluna no és de ningú
Tohby
Babulinka Books. Llibre triplement guardonat, considerat un clàssic modern.
En Clive Prendergast és una guineu que viu amb un cert èxit a la ciutat. Té un amic
ase anomenat Humphrey. Aquesta és la història de la seva amistat i de les coses
meravelloses que, de vegades, passen un cop a la vida i que deixen a l’ànima una
sensació triomfant. Perquè qui té poc, quan arriba una fortuna, per petita que
sigui, se sent envaït per la gratitud i l’alegria.
Capgirat
Alba Dalmau. Cinta Vidal.
Bindi Books
Un bon dia el món trontolla, de cop i volta, sense avís! Tot és igual, però diferent. I
la gata Caliua no apareix! La seva mestressa la busca pertot arreu i, preguntant,
veu que no només ha desaparegut la Caliua, sinó altres persones, animals… A
vegades busquem i busquem, però mai no canviem la perspectiva de la nostra
cerca. I si la Caliua és allà mateix? I si mirem el món d’una altra manera?
Corazón de pájaro
Mar Benegas. Rachel Caiano.
Akiara Books. També traduït al català.
Cor d’ocell és un conte preciós sobre el naixement de la poesia i de l’amor. Nona va
néixer en una illa, a la vora de la mar, i es feia preguntes que no li sabia respondre
ningú. Els seus ulls hi veien més, i la Nona ho havia d’escriure, perquè no se li
escapés com la sorra entre els dits.
L’arquitecte i l’arbre
Thibaud Rassat
Coco Books
L’Òscar és arquitecte. Té devoció per la bellesa de les línies rectes i és un xic massa
obstinat a què tot estigui sota control. Però un bon dia, arriba a la feina i es troba
que un arbre ha caigut al mig de la sala d’estar de la tercera planta de l’edifici en
construcció. L’Òscar perd el món de vista davant d’un dilema: haurà de tallar
aquest arbre immens i problema resolt?, o bé haurà de refer tots els plànols per
incorporar dins de l’edifici un arbre tort? Així descobrim com la creativitat neix a
partir del caos d’un fet inesperat: el respecte a la natura.
Els llibres de la senyora Jella
Kathy Stinson. Marie Lafrance.
Editorial Joventut
La guerra havia canviat per sempre l’Anneliese i el seu germanet Peter. Un dia,
vagarejant pels carrers en runes, es van topar amb una exposició. Una sala enorme
plena de llibres! En aquell lloc, van conèixer una dona que va influir en les seves
vides més del que mai haguessin imaginat… Aquest conte es basa en la història real
de Jella Lepman, qui va viatjar per tota Alemanya l’any 1946 amb una exposició
internacional de llibres infantils per “construir ponts d’enteniment” entre les
persones.

Set claus per obrir els somnis
Alfredo Gómez Cerdá. David Pintor. Trad. David Nel·lo.
Kalandraka
Hi ha escriptors que, a més d'escriure llibres, poden arribar a canviar la vida dels
seus lectors i a convertir-se en mites. Tenen un do i porten a les seves mans la clau
màgica per a introduir-nos en el món dels somnis més bells. Aquí són set d'ells!
Lena, Theo y el mar
Maria Parr. Zuzanna Celej.
Nórdica. En català i castellà.
Aquest llibre és la continuació de Cors de gofre. Aquest any serà especial perquè
tindran una amiga nova, una nena molt dolça dels Països Baixos que es diu Birgitte.
Però la Lena tindrà unes quantes raons per estar empipada: el nou entrenador de
l’equip la deixa sempre a la banqueta, el germanet que li faria tanta il·lusió tenir no
arriba i, per acabar-ho d’adobar, quan surten a navegar amb el rai que han
construït, la cosa no va gens bé. I…ai, l’avi! Un dia surt a pescar i té un ensurt dels
grossos! Aquest és, en definitiva, el relat d’un any de bojos en què la Lena, en Theo
i l’avi hauran de lluitar contra les forces de la natura i contra ells mateixos.

LLEGINT MOLT BÉ - CICLE SUPERIOR
Jefferson
Jean-Claude Mourlevat
Nórdica. En català i castellà.
És un lluminós matí de tardor i l’eriçó Jefferson Bouchard de La Poterie surt de casa
camí de la perruqueria. La vida li somriu, però tot està a punt de canviar: l’acusaran
del teixonicidi del senyor Edgar. Així, de cop i volta, en Jefferson es converteix en
fugitiu. Aquesta aventura el portarà al país dels humans, considerats els éssers més
intel·ligents del planeta. Trobarà l’assassí? I què n’aprendrà, dels humans?
Las Varamillas
Camille Jourdy
Astronave. En castellà. Millor còmic juvenil a Angoulême 2020.
Fa un dia radiant per fer un pícnic, però Jo no pensa pas que sigui així. Farta de les
seves noves germanes i la nova mare decideix perdre’s al bosc. Un bosc misteriós,
on seguirà a estranyes criatures que tornen cap a casa. Així s’endinsarà en un món
nou, ple de personatges fantàstics i adorables amb els que viura una aventura
inoblidable.
Viatge al país dels arbres
J.M.G. Le Clézio
Animallibres
Sabies que els arbres són una mica tímids i feréstecs? Però si fas l’esforç d’observarlos atentament, t’adonaràs que són uns éssers màgics que parlen, es mouen i fins i
tot tenen ulls per veure-hi! El petit protagonista d’aquesta història els amansirà a
poc a poc, es guanyarà la seva confiança i, amb una mica d’imaginació, emprendrà
un viatge meravellós per descobrir els seus secrets.

El lloc màgic
Chris Wormell
Animallibres
Des de la seva habitació al soterrani d'una casa ben tètrica, la Clementina somia un
lloc màgic lluny de la Gran Ciutat Negra. Sap que un dia el trobarà, però abans
s'haurà d'escapar de la tieta i l'oncle Randina, dos malànimes cruels que la tenen
segrestada i esclavitzada. Amb l'ajuda del seu millor amic, en Gilbert, un gat molt
llest, intentarà emprendre la fugida.
El pintor cec
Xavier P. Docampo. Xosé Cobas.
Kalandraka
El retrat més extraordinari, elaborat amb la paleta dels somnis i l’amor de veritat…
Una història de passió, venjança i reptes impossibles plena de referents pictòrics
que ens transporta al castell d’un rei malvat, de la bella reina de qui el protagonista
s’enamora, arquetip de bondat i de justícia.
Destellos
Jen Wang
Sapristi. En castellà.
Quan la tímida i responsable Christine coneix la decidida i impulsiva Moon, no
s’imagina que és l’inici d’una amistat meravellosa basada en la música, el K-pop i en
com es complementen entre si. La Moon, però, té un secret que posarà en risc la
seva vida i posarà a prova l’amistat amb la Christine. Amb unes il·lustracions
expressives i plenes de llum, es narra vinyeta a vinyeta una relació infantil plena de
contrastos, positivisme i innocència que no deixarà indiferent cap lector.

PER SABER-NE MÉS – CONEIXEMENTS I ACTIVITATS
Enciclopetit
Ingela H. Arrhenius
Combel
Què tenen en comú una llimona, una barba i un mosquit? Que piquen! I la nata,
un préssec i un dudú? Que són dolços i suaus! Un imaginari de format gran, amb
més de 200 paraules il·lustrades i agrupades per temes, per atrevir-se amb el
llenguatge i amb la vida!
Els colors de la natura
M. Konecná, J. Sedlácková i S. Sekaninová
Cossetània Edicions
A la natura abunden colors increíbles, són tan meravellosos i diversos que inspiren
la gent a l’hora de posar nom a tots els matisos mitjançant plantes, animals i
minerals. Però t’has preguntat mai quin gust o olor podrien fer els colors verd,
groc, rosa o blau? O com sonarien? O quin tacte tindrien si els toquessis?
Acompanya’ns en un viatge de descoberta on trobem els dotze colors més
coneguts sovint estan estretament relacionats.

El món és casa meva
Maïa Brami. Karine Daisay.
Zahorí Books
Un llibre narrat en primera persona, on nenes i nens d’arreu del món ens parlen
de casa seva i de la seva família, de l’escola, els jocs, les festes, els plats
tradicionals… i els seus somnis! Una oportunitat per ampliar horitzons i conèixer
altres cultures amb costums i paisatges dispars. Inclou un glossari perquè els
lectors inquiets puguin aprendre a saludar i a acomiadar-se en llengües dels cinc
continents i conèixer paraules destacades de cada país.
Amb calma. 50 històries naturals.
Rachel Williams
Flamboyant
La natura que ens envolta fa meravelles. Dia rere dia, hora rere hora, centenars
de transformacions meravelloses ocorren just davant nostre. Però no sempre és
fàcil adonar-se’n i veure-les... Llegeix aquestes cinquanta històries naturals, que et
descrivim prou a poc a poc perquè puguis veure com tenen lloc.
Microbis monstruosos. Tot sobre bacteris útils i virus dolents
Geert Bouckaert, amb la col·laboració de Marc Van Ranst. Sebastiaan Van
Doninck.
Takatuka
Per què m’haig de rentar les mans? El coronavirus és el pitjor virus que existeix? Hi
ha bacteris masculins i femenins? Quins virus ha aconseguit vèncer, la ciència?
Què són els antibiòtics? Els microbis són a tot arreu. En la natura hi ha quatre
tipus: els bacteris, els virus, els paràsits i els fongs. És veritat que els bacteris i els
virus ens poden fer emmalaltir. Però la major part d’aquests no fan cap mal: hi ha
molts bacteris que ens són molt útils i fongs que fan possible el cicle de la vida a la
Terra. És ben clar, doncs, que cal saber-ne més i poder diferenciar quan ens van a
favor i quan ens hem de protegir d’ells.
Plasticus marítimus, una especie invasora
Ana Pêgo, Isabel Minhós.
Kalandraka
La biòloga Ana Pêgo va passar la infantesa jugant a la platja i descobrint tresors
portats per la marea. Amb els anys, va anar descobrint una nova espècie invasora,
cada cop més present a la sorra: el plàstic. Des d’aleshores, no ha parat d’estudiar
i de classificar el Plasticus maritimus i de promoure projectes de sensibilització.
Aquest quadern de treball és ple d’informació i de propostes per convertir-nos en
uns bons activistes per als oceans i per a la vida al mar.
Oceanàrium
Teagan White i Lovedaly Trinick.
Símbol editors
Com s'ho fan alguns dels animals que viuen a les aigües més profundes per fer
llum? Quan es van formar els oceans i quins secrets amaguen? Visitar les pàgines
d’aquest aquari permet explorar els oceans. Conté una col·lecció sorprenent de
més de 200 criatures, des del plàncton microscòpic fins a l'animal més gros que
hagi existit mai.

BONES FESTES I BONES LECTURES!

