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El gran petit lleó 

Hildegard Müller 

Takatuka 

L’hipopòtam, el lleopard i el cocodril sempre fan befa del petit lleó. "Lleó, lleó, 
ets tan petit, xic i esquifit com un mosquit!", li canten. El petit lleó se sent cada 
vegada més minúscul i frustrat. Per sort el corb se n'empesca una per ajudar-lo. 

 

 

Gus no quiere ir de caza 

Tito Alba 

Nuevo Nueve. En castellà. 

Aprèn a valorar l’amistat i la companyonia de la mà de Gus, el nostre nou heroi. 
En Gus no suporta que l’obliguin a fer allò que no desitja. Ell ens ensenya a donar 
tot de nosaltres sense esperar res a canvi. En Gus solament vol ser feliç! 

 

 

 

Qui farà riure a la princesa? 

Olga Cercós 

El Cep i la Nansa 

La història d’una princeseta que fa temps que no riu i els reis convoquen a 
tothom perquè la facin riure. Hi van follets, bruixes i fades i, al final, hi ha un fet 
escatològic que fa esclatar de riure.  

 

 

A la cua de l’arca 

Antonis Papatheodoulou. Iris Samartzi. 

Kalandraka 

Un homenatge al teatre en clau d’humor que juga amb els dobles sentits i el 
torrent de sensacions que provoca un malentès. Una lectura de l’embolic d’allò 
més divertida, entranyable i d’atractiu format amb desplegables i estil còmic.  

 

 

Gràcies! 

Mary Lyn Ray & Stephenie Greguin 

Corimbo 

Gràcies! Explora les moltes maneres d’estar agraït que poden omplir el dia d’una 
nena o un nen. Donar les gràcies, no es solament una qüestió d’educació. També 
les dones quan una música desperta alegria en el teu interior.  

 

 

Què veus, eriçó? 

Ramon Besora. Natasha Domanova. 

Pagès editors 

A la una, miro al cel i veig la lluna. A les dues, un estel amb dues cues. I... a les 
tres? És un llibre tan ric en petits detalls i en imatges poètiques que convida a 
mirar-lo i a remirar-lo una vegada i una altra. 



 

 

 

 

La feria de medianoche 

Gideon Sterer. Mariachiara Di Giorgio. 

Edelvives. 

Una fira ambulant s’instal·la a la plana d’un bosc. Els animals miren amb sorpresa 
com les persones s’endinsen en aquelles andròmines de colors i de sons. NO 
obstant això, una nit, quan tot està apagat, decideixen entrar i descobrir que allò 
els atreu tant com als humans. Un àlbum sense text per desenvolupar la 
capacitat d’observació de les imatges i poder-ho parlar en família. 

 

 

Tami, el maquinista 

Núria Parera. Dani Torrent 

Babulinka books 

Qualsevol viatge comença, sempre, amb un primer pas.  En Tami és el millor 
maquinista de la xarxa ferroviària. Fins que un dia, dissortadament —o no—, el 
seu tren descarrila. I si fossin possibles altres camins? Quina vida i quins paisatges 
descobrirà alçant la mirada per sobre de les vies? 

 
 

Un dia al parc 

Marta Orzel 

La Topera Editorial 

Moltes passejades visuals per poder conèixer tot el que ens envolta en un parc, 
des de qui hi viu a qui el visita. La proposta lèxica i gràfica, per posar-hi nom i 
documentar-se, va més enllà de jugar amb la mirada per l’itinerari de cadascú.  

  
 

 

APRENENT A LLEGIR - CICLE INICIAL 

 

 

Bones vacances, Mus! 

Claire Lebourg 

Blackie books 

En Mus té por que les seves vacances se’n vagin en orris. Però aviat entendrà que 
la vida, com el mar, sempre et porta sorpreses, i que no ens hem de refiar 
sempre de la primera impressió, perquè podríem perdre el fer un nou amic. 

 
 

 

 

 
 

A la recerca de la flor Constel·lis de les profunditats 

Benjamin Flouw 

Coco Books 

En Guillot és feliç passejant pels camins costaners. Col·lecciona llibres de 
botànica i coneix gairebé totes les espècies de flora. Però un dia, la Gavina li 
explica que hi ha una flor molt estranya al fons del mar que brilla en la foscor. 
Sense pensar-s’ho, en Guillot s’hi capbussa a la recerca d’aquesta bellesa. 

 

 
 

En un pot de vidre 

Deborah Marcero 

Astronave 

Un llibre que ens parla de les coses intangibles, de moments que podem 
visualitzar com si fossin estels fugaços que il·luminen la nostra vida per uns 
instants. Són metàfores que ens parlen d’amistats que perduren i dels records. 



 

Pippi llega a villa Villekulla 

Astrid Lindgren. Ingrid Vang Nyman. 

Kókinos. En castellà. 

Les aventures de la Pippi en còmic, un format que adequa la comprensió del relat 
de les peripècies d’aquesta noia intrèpida, creativa i valenta per als primers 
lectors. Així com, de la transmissió de l’esperit transgressor que n’és característic.  

 
 
 

 

 
 
 

 

Avni 1. Animal veritablement no identificat. 

Romain Pujol. Vicent Caut. 

Astreberri 

Primer dia d’escola i l’Avni busca el seu lloc entre els nous companys. L’Avni 
intriga els altres alumnes des del primer minut, no s’assembla a cap dels seus 
nous petits companys i els seus poders extraordinaris el converteixen en 
l’atracció del pati: prenent-li el protagonisme al Lleó o al camaleó! L’Avni deixa a 
tothom desconcertat, però seran seduïts per la seva fantasia i singularitat. 

 
 
 
 

 

 

Les lliçons del professor Poca-solta. Lliçó 1: bones maneres. 

Elise Gravel 

Joventut 

Gràcies al peculiar mètode del professor Poca-solta aprendràs a comportar-te en 
societat de la manera més divertida. Però t’advertim que els seus consells i 
demostracions no són els més apropiats. Per exemple: per ser distingit cal 
netejar-se la boca amb la màniga de qui tinguem al costat a taula a l’hora de 
menjar; sempre hem d’assenyalar amb el dit a tot aquell que sigui diferent a 
nosaltres; o, si volem que ens facin un favor el més ràpid possible, la millor 
manera és repetir el que volem sense parar fins que l’altre perdi la paciència.  

 
 

 

La Sara i el Pelut i el cor trencadís 

Jan Birck 

Cuatro azules 

D’ençà que el pare va marxar, la mare de la Sara té el cor trencat. Es passa el dia 
al llit plorant… A poc a poc, gràcies a l’afalagament de la Sara, la pena passa. Fins 
que un dia la mare porta un estrany a casa i la Sara s’enfada moltíssim: com és 
possible que la seva mare s’hagi equivocat de pare? Ella ja en té un! De seguida 
trama un pla amb els nens del pati per a desfer-se de l’impostor, funcionarà? 

 

 

Gràcies. Història d’un veïnat 

Rocío Bonilla 

Aimallibres 

Uns animals viuen tots al mateix carrer, però no es relacionen entre ells per 
raons diverses i, fins i tot, absurdes, fruit de prejudicis, desconeixement, 
desconfiança i por. Gràcies a una avaria d’Internet, la vida del veïnat canviarà del 
tot. Amb valentia i curiositat, els veïns i les veïnes arribaran molt lluny. I junts.  

 
 

 

La Paula i el colibrí 

Muriel Villanueva. Albert Asensio. 

Animallibres 

Un matí d’hivern glaçat la Paula se sent trista, sobretot quan entra a l’habitació 
dels pares i veu en Biel xumant de la mare al llit dels pares. Doncs ja n’hi ha prou! 
La Paula ha decidit que se n’anirà a viure amb l’avi, l’únic que li fa cas. Però fugir 
de casa sense que et vegi ningú no és tan fàcil i és ple d’obstacles: una aventura! 



 

 
 

No sin mis coses preferidas 

Sepideh Sarihi. Julie Völk. 

Lóguez. En castellà. 

Una nena ens explica, enmig d’una habitació dibuixada plena de detalls, que ha 
d’anar a viure a un altre lloc lluny de casa seva. El viatge en avió no permet portar 
més del que càpiga dins la maleta i això significa deixar moltes de les seves coses 
preferides. El dilema inicial el resol de manera imaginativa i a les darreres pàgines 
ja la situa gaudint de les noves troballes. Un relat amable sobre les migracions. 

 

 

 
 

 

Estofado de trufas 

Gustavo Roldán 

A buen paso. En castellà. 

Qualsevol pretext és bo per explorar la selva i en aquesta nova aventura de   
“Conejo y Elefante” tots dos han decidit cuinar un suculent estofat de trufes. 
Caldrà trobar els ingredients per cuinar-lo i es possible que a la selva no abundin 
les trufes, però ja se sap que aquests bons amics trobaran molts d’altres, algun 
indret divertit i, fins i tot, un nou amic. 

 

 

 

 

 

 

 LLEGINT BÉ - CICLE MITJÀ 

 

 

Estel Fugaç 

Ursula Wölfel 

Bambú 

Estel Fugaç vol fer com els grans, muntar a cavall i caçar búfals! Però fa dies que els 
caçadors tornen amb les mans buides. L’home blanc els ha espantat i el seu poble 
passarà gana si no aconsegueixen trobar-los. Llavors el noi decideix anar en secret 
allà on viu l’home blanc, els dirà que han de marxar perquè el búfal torni i tot torni 
a ser com abans. 

 

 

 

Hi ha un ieti al pati! 

Pamela Butchart. Thomas Flintham. 

Bindi Books. Premiada a The children's book award & Blue peter best story. 

L'Izzy i els seus amics estan ESPANTATS! Es troben atrapats a l'escola per una gran 
nevada i hi ha una cosa ABOMINABLE fora al pati. Però quan veuen l'ENORME 
PETJADA a terra, ho entenen tot: hi ha un IETI al pati i sembla que TÉ GANA! Tercer 
títol d’aquesta sèrie de lectura fàcil i de gran èxit a Anglaterra. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

El misteri del paper de vàter volador 

Anna Cabeza 

Bambú 

Un nou cas per a les germanes Crostó! Aquesta vegada han de viatjar a Nova York, 
on se celebra el congres mes important d'àvies investigadores del món. L'Hotel 
Plaza està ple de gom a gom de celebritats. Però entre tant rebombori, hi ha un 
misteri: el paper de vàter de l'hotel desapareix inexplicablement. Les Crostó, el 
Marcel i el seu nou amic Max comencen la recerca del culpable. Qui serà? 



 

 

 

 
 

 

 

 

Contes per telèfon 

Gianni Rodari. Emilio Urberuaga. 

Joventut 

Moltes editorials han fet una revisió de l’obra del gran pedagog i escriptor, però 
aquest en cinquanta anys no ha faltat mai a les lleixes de les biblioteques. Una 
setantena de contes breus, tan breus com per ser explicats per un pare a la seva 
filla, fos on fos, mentre hi hagués un telèfon, per poder complir amb el desig de la 
nena: «Sobretot, pare, no et descuidis d’explicar-me un conte cada vespre.» 

 

 

El viatge dels veïns 

Gilles Bonotaux. Hélène Lasserre. 

Birabiro Editorial 

El barri ha quedat petit per als meravellosos veïns i decideixen emprendre una 
viatge a bord de l’Aspiranou que els portarà a fer la volta al món. Així descobriran 
lloc propers com Itàlia, mítics com Grècia o Japó i sorprenents com el fons marí o 
el Pol Nord i ens ho explicaran amb el seu particular sentit de l’humor i amb 
l’habitual visió desenfadada de la realitat.  

 

 

¡ Hola, faro ! 

Sophie Backall 

La lata de sal. En castellà. 

A la fi del món, sobre la roca més alta d’una illa menuda, l’alça un far. Es construí 
perquè durés per sempre. Il·lumina el mar amb la seva llum i guia els vaixells en la 
seva travessia. Així comença aquest llibre, que és una obra d’art i un homenatge a 
la professió de faroner. Narra la història del faroner i la seva família enfront el mar 
en calma, tempestuós, brau, inesperat, màgic... 

 
 

 

 

 

Mi abuelo tenia un hotel 

Daniel Nesquens. Bea Enríquez. 

Anaya. En castellà. Premi Anaya 2020. 

En un hotel solen succeir coses de tota mena. Però l'hotel Eloísa, a més, té un 
magnetisme especial per a atreure a hostes molt singulars. Des d'un home 
disfressat de salsitxa a un distingit cavaller disposat a llogar totes les habitacions, 
una per a cada nit. L'hotel de l'avi té una clientela tan peculiar que en ell es donen 
les situacions més estrambòtiques. 

 

 

El món al revés 

Fina Girbés. César Barceló. 

Andana  

No t'ho creies, que el món era al revés? Aquest recull de poemes ens convida a 
veure la vida des d’un punt de vista diferent, arriscat i engrescador. Versos 
juganers en què sentirem micos que parlen, trobarem lloros muts, vampirs que 
van a la platja, un drac bomber i molts altres personatges ben singulars. 

 

La cajita de fósforos 

Adolfo Córdova (sel.) Juan Palomino. 

Ekaré Ediciones 

Una gran selecció en 36 poemes d’autors d’Hispanoamèrica escrits entre 1920 i 
2020 que forma una antologia d’una sensibilitat exquisida on cada poema crea 
una seqüència per al següent a través d’una idea, una imatge... un itinerari 
entrelligat, del més atrevit al més essencial. 

 



LLEGINT MOLT BÉ - CICLE SUPERIOR 

 

Les fabuloses aventures de l’Aurora 

Douglas Kennedy. Joann Sfar. 

Flamboyant 

L’Aurora és autista i té un secret: pot veure-hi darrere els ulls de les persones, saber 
què estan pensant. Això li serà molt útil per investigar la desaparició de la Lucie al 
parc d’atraccions Monster Land. Tot i que les espantoses, les abusananes de la 
classe, no li ho posaran gens fàcil. 

 
 
 

 

L’aleteig de la papallona 

Anna Vilar. Jordi Vila Delclós. 

Animallibres 

Un matí de principis d’estiu, la Rita i el seu germà Jep s’adonen que tenen un veí 
nou: es diu Max i s'acaba d’instal·lar a la casa del costat amb el seu oncle. En Max té 
molta imaginació i és curiós de mena. Gràcies a ell, la Rita i en Jep també 
coneixeran la Tronada, la dona misteriosa que viu al final del carrer i que els 
alertarà d’un perill imminent: l’extinció de la papallona blaveta. Aquest ens recorda 
que tot allò que fem té un impacte molt important en el medi ambient. I que 
l'activisme ecològic es practica en cada petit detall. 

 

 

Cool Nata 

Maria Scrivan 

Bruño 

La Natalie sempre ha estat convençuda que no és ni prou atlètica, ni prou artística, 
ni prou cool, ni prou... de res. I, per postres, el primer dia de l'institut, descobreix 
que ja no és prou ni per a la Lily, la seva millor amiga. Per això, la Natalie està més 
esborronada que mai! Mentre intenta recuperar la Lily, descobreix moltes coses 
sobre el seu jo real. Si procurés ser qui és i no qui no és, potser s'adonaria que, tal i 
com és, ja és "prou" de tot... i de sobres! 

 
 

 

El consentimiento (para niños y niñas). Cómo poner límites, pedir respeto y  

estar a cargo de timismo. 

Rachel Brian 

Océano Travesía. En castellà. 

Aquesta senzilla novel·la gràfica, útil perquè nens i nenes mamàs i papàs llegeixin i 
aprenguin junts (o cada qui pel seu compte), ensenya temes crucials per al 
desenvolupament de nens autònoms i els dóna eines per a evitar els abusos sexuals 
i les violacions de fronteres corporals i emocionals que sofreixen molts petits a les 
mans d'adults, parells i nens majors. Un bon pretext per seure i parlar-ne. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Capitana Rosalie 

Timothée de Fombelle. Isabelle Arsenault. 

Animallibres 

Hivern de 1917. La Rosalie te cinc anys i es una capitana amb una missió molt 
secreta: aprendre a llegir. La mare li llegeix en veu alta les cartes que el pare els 
envia des del front. Però a mesura que la missió avança, la Rosalie comença a 
desxifrar lletres, paraules, frases, fins que arriba el dia que es capaç de llegir tota 
sola. Llavors descobrirà la veritat sobre la guerra i les seves conseqüències. 

 



 
 
 
 
 

 

El famosíssim Catàleg de Walker Dawn 

Davide Morosinotto 

Viena Edicions 

Som al Mississipí, pels volts del 1900. Quatre amics que han sortit a pescar troben 
una llauna rovellada i enfonsada al fang que conté una petita fortuna: tres monedes 
de dòlar! Després de rumiar-s’hi molt, decideixen gastar-se’ls en algun dels 
meravellosos productes que es venen per correu a través del Famosíssim Catàleg de 
Walker & Dawn, però quan els arriba el paquet, no conté el que esperaven, sinó un 
rellotge de ferroviari espatllat. I és així com decideixen emprendre un viatge fins a 
les oficines de la companyia, a Chicago, per reclamar el que és seu, sense imaginar-
se que s’estan ficant en una perillosa trama de lladres, traïdors i assassins.  

 

 

PER SABER-NE MÉS – CONEIXEMENTS 

 

 

 

¡ A jugar a fuera ! 

Laurent Moreau 

Patio. En castellà. 

Una mare cansada de l’aldarull que generen els seus fills a casa els demana que 
marxin a jugar fora de casa. Els germans de seguida descobriran un món imaginari 
on és impossible avorrir-se. Fent un recorregut per els paisatges més 
impressionants del món veuran més de 250 espècies al seu hàbitat. Les pàgines al 
final els classifiquen segons el seu origen i el seu nivell de perill d’extinció. 

 

 

Imagina y crea. Un libro para disfrutar. 

Perrine Honoré 

Coco Books. En castellà. 

Desperta la teva creativitat! Dibuixa el teu últim somni, juga amb els colors, 
relaxat traçant la forma dels núvols, combina trames dels colors del pelatge dels 
animals, inventa talls de cabell, experimenta a pintar amb algun aliment, 
construeix elements decoratius, dissenya un mural com si fossis un artista urbà... 

 

 

 

L’abecedari entremaliat. Troba la paraula intrusa. 

Anna Aparicio Català 

Takatuka 

Aquest abecedari il·lustrat ens presenta entre les imatges que corresponen a cada 
lletra una que no lliga. Posa el teu enginy a prova i troba la paraula intrusa! Una 
manera divertida d’enriquir el teu vocabulari i d'aprendre a lletrejar, a més de 
familiaritzar-te amb el codi Morse i l’alfabet Braille. 

 

 
 

 

Astronautas. Bitácora de un viaje espacial 

Chang-hoon Jung. In-kyung Noh. 

Ediciones Ekaré. En castellà. 

Els dibuixos ens mostra la fascinació que suposa veure la Terra des de l’espai i 
imaginar quines sensacions senten els astronautes amb la ingravidesa, també com 
s’ho fan per dutxar-se, quins experiments fan allà dalt i quins perills els esperen 
quan fan una passejada espacial. Els esquemes ens informen de manera científica 
i entenedora com funciona una estació espacial. Tot amb un bon to d’humor. 



 

 

Imposible 

Catarina Sobral 

Limonero. En castellà. 

Tot el que existeix es va originar en un espai molt petit: més petit que un gra de 
sorra o que la punta del llapis més afilat del món. Sembla impossible, però és 
veritat. Impossible explica la història de l'univers vist de prop -i a diversos anys 
llum-, des del Big Bang fins a l'aparició de l'ésser humà. 

 
 
 

 
 

Nyam! Sobre allò que mengem 

Diana Oliver. Carmen Saldaña. 

Andana. 

Aquest àlbum ofereix dades útils i atractives sobre la importància de l'alimentació, 
per ajudar a prendre consciència sobre el que mengem per poder escollir amb 
arguments. Cada dia ens interessa més saber què mengem, d’on ve, com s’ha 
preparat, quins elements conté i com afectarà al nostre organisme. Volem menjar 
sa i caldrà saber-ne de què es tracta! 

 
 

 

El meu diari d’estiu 

Hematocrito 

Blackie Books. En castellà. 

Recordes què va passar durant el millor estiu de la teva vida? Aquest diari està 
pensat perquè les nenes i els nens puguis escriure d’una manera creatia què els 
passa durant cada dia de les seves vacances. També inclou rucs, consells per 
imaginar un estiu de 10, divertits passatemps, rànquings, idees per dibuixar, 
escriure i viure un estiu inoblidable. 
 

 

¡A pintar! Con lápices de colores 

Amanda Garcia Orozco 

Mtm. En castellà. 

Els llapis de colors són una tècnica a l'abast de tot el món amb la qual es poden 
fer il·lustracions complexes i precioses. Trobaràs tot el que necessites per a 
dominar els llapis de colors. Bé, tot el que necessites no, les ganes d'experimentar 
i pintar les has de posar tu. A quines esperes? A pintar! 

 
 
 

 

¡No sé dibuixar! 

Lydia Crook 

Mtm. En castellà. 

Aquest llibre t'ofereix 60 activitats per a descobrir i practicar senzilles tècniques 
de dibuix que, a més, et conviden a pensar de manera creativa. Les pàgines que 
tens entre mans estan repletes d'exemples i útils consells per a aprendre a 
dibuixar objectes 3D; a afegir perspectiva, moviment i ombres als teus dibuixos; a 
crear un paisatge urbà o fins i tot un autoretrat. 

 
 
 

 

Plantes domesticades i altres mutants 

Iban Eduardo Muñoz. Alberto Montt. 

Flamboyant 

Aquest llibre parla de vegetals comestibles i explica el procés de canvi de les 
plantes silvestres a les domesticades. Respon a alguns dubtes que encara no 
sabies que tenies: Sempre han estat comestibles, les espècies que consumim avui 
dia? Com han anat canviant al llarg del temps? Si plantes un plàtan de les Canàries 
a Pequín, és un plàtan de les Canàries o de Pequín? 
 



 

 

 
 
 
 
 

¿Cómo se hace un museo?  

Ondrej Chrobak. Martin Vanek. 

Nórdica. En castellà. 

Poques vegades s’ha donat a conèixer el món dels museus i les galeries d’art. Per 
què i quan es van crear? Per a què serveixen? Què fa falta per preparar una 
exposició? Aquest llibre ho explica de forma divertida i ben documentada. 
Després de la seva lectura es percebran els museus com a llocs on experimentar 
amb l’inesperat i descobrir històries impressionants. 

 

 
 
 
 

¿Cómo se va a Yellowstone? Una vuelta al mundo a través de 8 parques nacionales 

Aleksandra Mizielinska. Daniel Mizielinski. 

Maeva. En castellà. 

Quan el gran bisó Kuba rep una carta de la seva cosina del Estats Units, aquest i la 
seva amiga Ula, una xerraire esquiroleta, es posen en marxa. Emprenen així un 
fascinant aventura que els portarà per vuit parcs naturals espectaculars: Fiordland 
a Nova Zelanda, Jiuzhaigou a China, Komodo a Indonesia, Namib-Naukluft a 
Namibia, Biaowieza a Polonia, Manu a Perú i fins arribar a Yellowstone als EEUU.  

 
 

 
 
 

Robatoris de llegenda  

Soledad Romero Mariño 

Zahorí books 

Una apassionant crònica il·lustrada dels robatoris més audaços i sofisticats dels 
últims 150 anys. Com es van planificar, quins mètodes es va emprar per burlar els 
sistemes de seguretat, quines van ser les pistes que la policia va seguir per 
perseguir els lladres, per què van aconseguir emportar-se ... 

 
 

 

Balenes. Vida secreta. 

Rena Ortega 
Mosquito Books 
Tots estimem les balenes, però ignorem detalls molt importants i curiosos de la 
seva vida, que t'encantarà conèixer. Aquest llibre et parlarà dels seus viatges 
arreu del món, de pol a pol, dels seus meravellosos cants o de la seva forma de 
dormir, d'alimentar-se, d'educar les cries o d'orientar-se mentre viatgen. Un llibre 
entretingut que uneix bellesa i coneixement contrastat.  

 

BONES VACANCES I BONES LECTURES! 


