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Gotetes 

Yoshinsuke Toshitake 

Pastel de Luna 

Taro té un petit problema, cada vegada que fa pipí, se li escapen algunes gotetes 
i clar, la seva mare s’enfada una mica. Per descomptat, una vegada que es puja 
els pantalons, ningú ho sap, però per a ell és una molèstia. Amb la voluntat de 
sentir-se comprès, surt al carrer a buscar gent amb el mateix problema. Si més 
no, descobrirà que tothom té algun petit problema amb el de lluitar.  

 

 

Serafina. L’aniversari. 

Albertine 

Libros del Zorro Rojo 

Per fi ha arribat el dia de l’aniversari de la Serafina! Desperta a la seva habitació, 
envoltada dels seus entranyables amics, i tots junts fan mans i mànigues per 
organitzar una festa inoblidable. No pot faltar res: jocs, regals, menjar deliciós, 
decoració per a cada racó de la casa i, per descomptat, un suculent pastís. 

 

 

Una petita llavor 

Mar Benegas. Neus Caamaño. 

Akiara Books 

“Hi havia una petita llavor que un dia va caure a terra. Erra allà, mirant-s’ho tot, 
fins que alguna cosa va passar.” Cada pàgina d’aquest llibre és una historia de la 
fertilitat de la terra i el miracle de la vida.  Pots començar per on vulguis per unir-
te, dins d’aquesta acordió, al cicle de la natura. 

 

 

Com és que no fas flor? 

Katarína Macurová 

Tramuntana 

«Que n’és, de bonica!», exclama l’osset amb alegria quan veu una planta nova al 
jardí. La rega cada dia, la protegeix amb un para-sol i mai no es descuida de 
donar-li la bona nit abans d’anar-se’n a dormir. 

 

 

Millors amigues (quasi sempre) 

Naomi Danis. Cinta Arribas. 

Flamboyant 

Les millors amigues juguen, comparteixen secrets i galetes, riuen, es preocupen 
l’una per l’altra… però també s’enfaden, opinen diferent o, simplement, hi ha 
moments que no se suporten. L’amistat té els seus alts i baixos. Una mirada a les 
complexitats de l’amistat (d’infantesa) emocionalment honesta.  
 



 

 

 

Pepa Pebre 

Emma Yarlett 

Astronave 

La Pepa té una imaginació extraordinària. Quan la seva mare li diu que endreci la 
seva habitació, no pot evitar deixar volar la seva imaginació i totes les criatures 
que s'inventa... es tornen realitat! Aviat el seu quarto està ple d'éssers 
extraordinaris i ben estranys, i esdevindrà un embolic d’allò més divertit! LA Pepa 
ha de desfer-se de totes aquestes criatures, però... com? 

 

 

Aquest llibre és de GOSSOS 

Judith Henderson. Julien Chung. 

Libros del Zorro Rojo 

Un conillet tracta de demostrar a uns gossos escèptics que compleix tots els 
requisits per ser inclòs en el seu llibre. El protagonista respon a un incisiu 
qüestionari: Li agrada córrer darrere d’una pilota? Li agrada que li gratin darrere 
de les orelles? Quan neda, ho fa com un gosset? Tanmateix, hi ha alguna cosa 
més en joc: el que realment compta no són les aparences sinó l’interior. 

 

 
 

 

La Carlota i el sentit de la vida  

Deborah Freedman 

EntreDos 

La Carlota és un cuc de terra. Es passa el dia fent túnels i més túnels per sota 
terra, digerint fulles mortes i convertint la terra dura en sòl esponjós. Un dia, un 
ratolí li pregunta per què ho fa i no sap què contestar. Tot d’una decideix 
emprendre un viatge per esbrinar-ho. Pregunta a qui troba en el seu camí fins 
que s’adona que ja no hi ha ningú pels voltants. Què ha passat? Que la terra s’ha 
assecat, ha quedat estèril i totes les bèsties han marxat a buscar menjar a un 
altre lloc. Llavors, la Carlota sabrà quina és la seva veritable feina.   
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Soc ferotge 

Anya Damirón. Pablo Pino. 

Bromera 

En Milo, un llop menut, entremaliat i aventurer, creix pensant que un dia, de 
sobte, es convertirà en un llop ferotge. Quan descobreix que això no passarà per 
art de màgia i que ha d’entrenar cada dia i es pregunta: ¿hauré de deixar de ser 
com soc per ser ferotge? Els amics del Milo el coneixen molt bé i saben que no 
serà feliç entrenant cada dia com ho fan els altres, així que decideixen ajudar-lo. 

 

 
 

 
 

 

Tres llàgrimes 

Ricardo Alcántara. Noemí Villamuza Manso. 

Baula/Edelvives.  

L’àvia Amanda em va dir: «Si estàs trist, plora, però només tres llàgrimes». «Per 
què només tres?», li vaig preguntar. «Perquè amb llàgrimes als ulls tan sols veus 
les coses lletges. Quan deixem de plorar, podem veure les boniques», em va 
explicar. Un llibre emotiu i bellament il·lustrat que ens parla, amb la veu 
narradora d’un infant, de la mort de l’àvia. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Els invisibles 

Tom Percival 

Andana 

Els invisibles ens narra la realitat de la Isabel i la seva família. Hi havia moltes 
coses que no es podien permetre, però intentaven no preocupar-se per allò que 
no tenien. Però un dia, no hi havia prou diners per pagar el lloguer i totes les 
factures. Això els va obligar a deixar una casa plena de records feliços i mudar-se 
a l'altre costat de la ciutat, on eren invisibles. Aquesta és la història d'una nena 
que decideix ajudar els altres per aconseguir fer que tot canviï.  

 

 
 
 

 

 

Patti i les formigues 

Anouk Ricard 

Astiberri 

A l’escola la Patti ha tret males notes i l’han renyat. Un cop a casa, els seus pares 
també s’han enfadat. Molt disgustada, la Patti es refugia a la seva habitació, però 
tot d’una cau de la cadira i perd el sentit. Instants després, es desperta al jardí de 
la casa convertida en una nena diminuta. Unes formigues l’han raptada però 
l’acaben deixant sola. La Patti espantantada, trobarà a en Fabrizio, l’insecte pal, 
que li retorna una mica d’esperança. L’aparició sobtada d'una enorme sandàlia 
(la de la mare) trepitjant la gespa, li fa témer el pitjor. I això és només el principi... 

 
 

 
 
 

 

La Mercy Watson al rescat 

Kate Dicamillo 

Corimbo 

Per al senyor i la senyora Watson, la Mercy no és només un porc, és una 
meravella porcina. I per a la corpulenta i bondadosa Mercy, els Watson són una 
excel·lent font de torrades amb mantega, per no esmentar aquesta sensació de 
llard de mantega que sent quan s'arrauleix amb ells en el llit. Tanmateix, això no 
és molt bo per al sòl de l'habitació dels Watson. ESQUERDA! Mentre el llit i els 
seus ocupants s'enfonsen lentament en el sòl, la Mercy escapa en “un instant per 
avisar al departament de bombers”, s'asseguren els seus amos. Però és possible 
que la Mercy tingui una altra emergència en ment, com un desig sobtat per les 
galetes de sucre dels seus veïns.  

 
 
 

 

Bambú 

Marta Busquets. Grillo en casa. 

ING edicions 

Envoltats de prats i boscos, uns cadells molt juganers són molt feliços aprenent a 
ser bons gossos pastor! Tots excepte un... el Bambú. I és que a el Bambú no és 
com la resta de germans: a ell les ovelles li fan por. Per què és diferent? Què pot 
fer per ser com els altres? Com pot aconseguir ser un bon gos pastor? Tot canvia 
el dia que el Bambú és adoptat per un nen amb qui establirà una connexió molt 
especial… i descobrirà que ell també té el seu lloc al món. 

 

 

 

Mamut Rock 

Eveline Payette. Guillaume Perreault. 

Joventut 

En Lluís ha de fer una presentació oral sobre la seva mascota. Per a sorpresa de 
tots, tria presentar el mamut. I el que encara és més sorprenent, parla d’una 
nova espècie d’elefant pelut, fins ara desconegut: el Mammuthus rockus. El 
rigorós mètode científic de qualsevol treball de recerca amb molt d’humor. 



 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Tancho 

Luciano Lozano 

Akiara Books 

Amb les primeres neus arribaven les grues als aiguamolls de l’illa de Hokkaido, al 
Japó. En Tancho sempre mirava l’estranya dansa que feien des de la seva 
finestra. Però un hivern tan sols en va aparèixer una parella… Inspirat en una 
història real, que  convida a viure en profunda harmonia amb el món animal i pot 
ajudar i assegurar el seu bon desenvolupament. 
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El mètode Xof 

Roddy Doyle 

Blackie Books 

Els Mofetes són uns éssers diminuts i sigil·losos que quan riuen fan «hi, hi, hi» per 
no cridar l’atenció́ de ningú́. Vigilen els nens per assegurar-se que els adults els 
tracten bé. I si algun adult es porta malament, el sotmeten al Mètode Xof. Si 
envien els nens al llit sense sopar, o els espanten, o no són sincers amb els nens, 
els sotmeten al Mètode Xof. Obriu el llibre i sabreu en què consisteix… 

 

 

 

El meravellós país dels snergs 

E.A. Wyke Smith. V. Cossanteli. M. Castrillón. 

La Galera  

La novel·la que Tokien llegia cada nit als seus fills. El llibre que va inspirar El hòbbit. 
A la Llar per a nens superflus i accidentalment sense pares, en Pip i la Flora es 
troben en perill. Mentre fugen amb el seu gos, descobreixen el meravellós país 
dels snergs, un món màgic d'ossos de canyella i deliciosos banquets, però també 
d'ogres vegans, bufons deshonrats i kelps malvats, a més d'una malvada que 
vesteix de cap a peus de lila. Aviat faran un nou amic: en Gorbo, un snerg oblidadís 
però encantador. Ell els guiarà de nou a casa... un cop decideixin quina és la seva 
llar i en Gorbo recordi com arribar-hi. 

 

 

Els pòsits del senyor Nohisoc 

Tina Vallès. Christian Inaraja. 

La Galera. Premi Folch i Torres 2020 

Hi ha un camió de mudances aparcat davant de l'edifici on viu la Clàudia. Té un veí 
nou! Quina cara fa? A què es dedica? Per què viu sol? L'enigmàtic veí ha arribat 
amb un carregament de caixes de llibres i la Clàudia s'ha entossudit a descobrir qui 
és. Però no li serà fàcil. El veí sembla que no sigui mai a casa. Després d'una 
setmana, l'únic que en sap és que es comunica amb pòstits. Com deu ser algú que 
en temps de mòbils encara envia notetes de paper? 



 

L’elefant 

Peter Carnavas. Anna Listerri. 

Pagès editors 

«El pare no t’arreglarà la bici... fins que no arreglis tu el pare.» El pare de l’Olive té 
una tristesa tan gran que ella se la imagina com un enorme elefant que el segueix 
pertot arreu. Cada dia l’Olive veu l’elefant, i cada dia desitja que se’n vagi. Amb 
l’ajuda de l’avi i del seu millor amic, l’Arthur, l’Olive es decideix a fer fora l’elefant. 
Però com s’ho pot fer l’Olive perquè es mogui una cosa tan grossa?  

 

 

 
 

 
 

 

Oso 

Ben Queen. Joe Todd-Stanton. 

Astronave. Còmic. En castellà. 

Oso és un gos pigall, faria qualsevol cosa per el seu millor amic i amo, en Patrick. 
Però quan Oso el perd de vista, tem haver perdut també el seu propòsit a la vida. 
Determinat a protegir a en Patrick empren una cerca per recuperar la seva visió. Al 
seu trajecte, Oso aprendrà a emprar tots els sentits i començarà a veure el món 
amb una perspectiva diferent a com sempre l’havia conegut. 

 

 

El pavoroso miedo de Epifanía Susto 2. El tiempo perdido. 

Clément Lefèvre. Severine Gauthier. 

Astronave. En castellà. 

Un segon volum de l’exitós còmic francès. Epifania està d’aniversari quan, de 
sobte, cau dins de si mateixa a un altre món. Llavors, descobreix que ha de 
recuperar els seus nou anys d’infància, perduts per culpa de les seves pors, així 
que s’avesa a una aventura que la situarà a un parc d’atraccions, un cinema, un 
viatge en gronxador… Fins i tot, potser a un nou amic? 
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L’Ickaborg 

J.K. Rowling 

Salamandra 

El regne de Cornucòpia era el més feliç de món. Tenia or en abundància, un rei amb 
uns bigotis magnífics i un munt de carnissers, rebosters i formatgers que feien unes 
exquisideses que provocaven que la gent ballés de goig quan les menjava. Tot era 
perfecte, excepte Els Pantans, la regió del nord on, segons la llegenda, vivia el 
terrorífic Ickabog. Un monstre, que amb una mica de seny es sabia que era només 
una faula, però el cas és què de vegades les rondalles cobren vida pròpia... 
 

 
 

 

Els estels  

Jacques Goldstyn 

Joventut 

Un nen jueu i una nena musulmana es troben al parc i de seguida descobreixen que 
comparteixen la mateixa passió per les estrelles. Però els seus pares no volen 
comprendre-ho… 



 

Els Misteris de Winterhouse 

Ben Guterson 

La Galera 

L'esperat final de la trilogia. Ha arribat la primavera a l'Hotel Winterhouse i en 
Freddy i l’Elisabeth no trigaran a veure's arrossegats per un terrible misteri. Els 
hostes de l'hotel han començat a comportar-se de manera estranya i els poders de 
l'Elizabeth es manifesten de noves formes. Mentre unes terribles tremolors 
antinaturals sacsegen l'Hotel, algú està intentant ressuscitar a la Gracella amb 
l’ajuda d’un llibre d’antics rituals. Podran protegir el futur de Winterhouse? 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

KID i la cimera dels animals 

Gwenaël David. Simon Bailly. 

Flamboyant 

París, any 2030. En un món en què les catàstrofes naturals són el pa de cada dia, 
s’organitza la primera Cimera dels animals. L’objectiu: reunir el màxim d’espècies 
que habiten la Terra i pactar una manera equitativa de gestionar els recursos. La 
Kid, una nena d’onze anys, és escollida entre milers d’alumnes per cobrir aquest 
esdeveniment històric. Quan una explosió sobtada deixa incomunicada la sala, les 
espècies es veuran forçades a trobar la manera de comunicar-se i cooperar les unes 
amb les altres, si volen sortir-se’n. 

 

 

Horror. Rebelión en la huerta. 

Emilia Dziubak. Madlena Szeliga. 

Maeva Young. En castellà. 

Tot comença i acaba ens mans de l’home, n’és causa i conseqüència. Les seves 
mans laborioses cuiden la terra. La llauren, la sembren, la reguen i tenen cura del 
què creix en elles amb gran dedicació. Sembla un àngel si no fos perquè arribarà el 
dia de recol·lectar... i llavors afrontaran el seu destí de ser pelades, tallades, 
triturades, guisades o bullides. No es para a pensar ni per un minut, ¿y si les fruites i 
verdures tinguessin sentiments? 
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Raigs de Sol per esmorzar 

Michael Holland. Philip Giodano. 

Harper Collins 

T'has preguntat mai d'on venen els cereals que menges per esmorzar? Sabies que 
la goma de les teves sabates prové d'un arbre? Saps que hi ha plantes que et 
poden curar i altres que et poden fer mal? Les plantes omplen les nostres vides, 
l'expert Michael Holland ens explica com s'alimenten del sol per arribar fins als 
aliments, els materials que fem servir i l'aire que respirem.  

 
 

Els ocells. Observar-los. Comprendre’ls. Protegir-los. 

Michel Luchesi 

Cossetània Edicions 

Molts ocells viuen a prop teu, dins el teu jardí o al teu barri. Segur que t’agrada 
veure’ls volar i cantar! Amb aquesta guia et convidem a aprendre a observar-los, a 
construir una caixa niu i una menjadora o, fins i tot, a ajudar-los quan estan ferits.  



 

 

Mil tomates i una rana 

Álex Nogués. Samuel Castaño. 

A buen paso. En castellà. 

Fa un temps l’Àlex Nogués i la seva família van plantar el seu hort. Va prosperar al 
llarg d’un any, en el qual els hi va proveir de més de mil tomàquets, els va aportar 
la companyia d’una granota i els va permetre recol·lectar un bon manat 
d’observacions i reflexions sobre la natura i la vida. 

 

 

Els volcans 

Patricia Geis 

Combel 

Sabies que, de mitjana, cada setmana entren en erupció quatre o cinc volcans en 
algun indret de la Terra? En un dia qualsevol, un dels més de mil guèisers que hi 
ha al món pot fer emergir cap al cel aigua bullent. Cada dia, centenars de petits 
terratrèmols fan tremolar la Terra i, una vegada al mes, es produeix en algun lloc 
un gran terratrèmol. Tot el món bulliciós que amaga l'interior del nostre planeta! 

 
 

 

Geo-Grafics 

Regina Giménez 

Zahorí Books 

Per què els estels tenen colors diferents? A quina grandària es veu el Sol des 
d’altres planetes? L’Univers i la Terra estan farcits de secrets i de curiositats 
sorprenents. Aquest llibre n’explica un bon grapat mitjançant extraordinaris 
gràfics geomètrics i plens de colors que faciliten la comparació. Un atles atípic que 
ens expliquen el món que ens envolta.  

 
 
 
 
 
 

 

Paisatges perduts de la Terra 

Aina Bestard. En coedició amb el Museu de Ciències Naturals de Barcelona. 

Zahorí Books 

L’apassionat història de la formació de la Terra i la seva evolució, explicada a 
partir dels canvis en els paisatges del nostre planeta. Una línia de temps situa en 
tot moment al lector en el punt de la història de la Terra en què es troba. Conté 
pàgines vegetals amb il·lustracions de la fauna i la flora del Paleozoic i del 
Mesozoic i solapes per descobrir allò que va existir fa milions d’anys.  

 
 

 

Explica-m’ho tot. Més preguntes fetes per nenes i nens sobre un tema apassionant 

Katharina von der Gathen. Anke Kuhl. 
Takatuka 
Quina diferència hi ha entre estar pillat i estar enamorat? El penis es pot trencar?  
Com ho fa la gent que va amb cadira de rodes? Moltes de les qüestions que 
plantegen deixen clar que Internet és la principal font d’informació quan tenen 
algun dubte, i que la informació que hi troben sovint no és la més adient. Explica-
m'ho tot és, doncs, un llibre necessari. Respostes clares i honestes a les preguntes 
que infants deixen anònimament a la bústia de la pedagoga.  
 

 

BONA PASQUA I BONES LECTURES! 


