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LLEGIR SENSE SABER-NE – INFANTIL
Cinc guineus a la neu
Atelier Saje
Baula
Cinc guineus trapelles fan tombarelles a la neu i, d’una en una, van sortint d’escena.
Podem jugar amb els infants a comptar, a descomptar, a fer previsions d’allò que
succeirà a la propera pàgina…
Tinc una fam de drac!
Mar Benegas. Anna SüBbauer
Combel
Una història encadenada i acumulativa en que uns personatges es van menjant als
següents. El bon humor i el disseny de solapes “pop up”enganxarà als més menuts i
menudes.
Estimo la natura!
Joana Raspall. Gibet Ramon.
El Cep i la Nansa
Aquest poemari és una oportunitat per endinsar-se en el món de la Joana Raspall,
una de les poetes catalanes més importants. Acompanyat d’unes il·lustracions molt
cuidades, proporcionarà moments de qualitat en família.
Preocupasaure
Rachel Bright. Chris Chatterton
Baula
El dinosaure protagonista d’aquesta història es preocupa massa quan una cosa no
surt com ell voldria… us sona? Aquest conte és una proposta divertida per
reflexionar amb la canalla sobre la tolerància a la frustració.
Onsen. Què fan els micos?
Pato mena
A Buen Paso
Què fan els micos durant el seu dia a dia? Doncs moltes coses semblants a
nosaltres: menjar, banyar-se, jugar i, fins i tot, fer caca! Aquest conte no només
ofereix unes il·lustracions molt descriptives i divertides que capturen l’atenció de
seguida sinó que, a més, proposa jocs lingüístics a través de pictogrames. En
definitiva, és una proposta ideal per llegir en família.

El floc de neu
Benji Davies
Andana
A la part alta d'un núvol es forma un petit floc de neu. Aviat comença a caure. Lluny
d'allà, una nena anomenada Noelle comença a preparar el seu arbre de Nadal. Un
cop decorat, decideix deixar-lo a la finestra a l'espera que la neu el cobreixi. Quan
Noelle es desperta, el món sembla diferent. Què haurà passat?
Una fada sota el llit
Rosalinde Bonnet
Baula
A sota del llit de la protagonista hi viu una fada, que no es troba gaire bé i li demana
ajuda… fer la feina d’una fada no ha de ser gaire difícil! Amb aquesta idea comença
una història presentada amb un disseny “multicapes” on cada escena amaga molts
detalls i situacions diverses, tot amb una estètica molt cuidada.
Al bosc
Ainara Arpiazu Aduriz
La Topera
Una proposta senzilla on un avi transmet el seu amor per la natura i la fotografia a la
seva neta. Amb unes il·lustracions molt clares, l’infant pot seguir l’esdevenir de la
història i identificar-se amb la protagonista.

APRENENT A LLEGIR - CICLE INICIAL
Un dia diferent per al senyor Amos McGee
Philip C. Stead. Erin E. Stead.
Entredos. Relat medalla Caldecott.
L'Amos McGee és un senyor molt amable que treballa de vigilant al zoo i que
sempre té temps per anar a veure els seus amics: l'elefant, la tortuga, el pingüí, el
rinoceront i el mussol, però un dia (Atxim!) es lleva refredat i esternudant. Tot i
que no pot anar al zoo a treballar, tindrà unes visites inesperades...
Un bosc dins meu
Deborah Underwood. Cindy Derby.
Libros del Zorro Rojo
Una nena passeja per un bosc. Observa els arbres, la natura. Un cop a casa, la
llum de la posta de sol s’escola pels vidres. A l’hora del bany, del sopar, del
descans i el somni, la natura aconsegueix esmunyir-se a l’interior de la llar per
recordar-li, de forma subtil i màgica, que sempre és allà, dins i fora.
La rateta patinadora
Annie Silvestro. Teagan White.
Blackie Books
Durant els freds mesos d’hivern, la majoria de ratolins de camp es posen a cobert
dins els seus caus, ben calentons. Però la Lucy no. A la Lucy li encanta com li cruix
la neu sota les potetes, i posar–se la seva gorra de llana preferida. I per damunt
de tot, la Lucy adora patinar sobre el gel.

Un llop com cal
Susanna Peix. Mercè Canals.
Cumio
Mentre els seus germans jugaven al bosc i aprenien a ser llops, el petit llobató es
quedava a la cova. Li encantava sentir els contes que la seva mare li explicava. Els
seus germans pensaven que aquelles històries eren una pèrdua de temps, fins
que un dia el petit llobató els va donar una bona lliçó. Uns llibres que presenten
un format per facilitar l’accés a la lectura.
La meravellosa i horripilant Casa de la Iaia
Meritxell Martí i Xavier Salomó
Combel
La casa de la iaia és un lloc una mica especial perquè amaga moltes sorpreses...
Fixa’t bé en tots els detalls, però vigila, perquè et pots endur més d’un ensurt! I,
sobretot, recorda això: mira cap al cel quan es faci fosc..., perquè no tot és el que
sembla! Amb solapes que amaguen secrets misteriosos.
Cap i pota
Majda Koren. Damijan Stepancic.
Zahoró Books
Aquesta és una historieta d’en Cap i en Pota, dos porcs bandits: els criminals més
ximples i els brètols més adorables del món. Deshonestos, astuts i llaminers, fan
qualsevol cosa per un strudel, però les coses mai els surten com planegen i
sempre acaben a la garjola. Deixeu que la seva estupidesa us atrapi una estona!
Les aventures de la família Mellops
Tomi Ungerer
Viena
Els Mellops són una familia de porquets molt poc comuna. En comptes de
quedar-se tranquil·lament a casa sense fer res, ells s’estimen més viure tota mena
d’aventures: construir un avió, explorar el fons marí perseguint un tresor, buscar
petroli... Acostumen a ficar-se en embolics, però sempre tornen a casa per
celebrar el final de la peripècia amb un deliciós pastís elaborat per la mare.
La giganta
Anna Höglund
Ekaré. En castellà.
Una nena viu en una illa amb el seu pare. El pare, que és cavaller, marxa a lluitar
contra una geganta que té atemorida la població. La geganta és capaç de
convertir en pedra a tothom qui la miri. Quan passen els dies i no retorna, serà la
nena qui anirà al seu rescat.
Un nen molt estrany
Ricardo Alcántara
Joventut
Els seus companys de classe no jugaven amb ell. El deixaven de banda i deien que
era un nen molt estrany. Intentaven provocar-lo, però en Pol mai s'empipava. El
meu pare és mag, els deia. Fins que van decidir seguir-lo, disposats a descobrir el
secret d'aquest nen tan estrany... Un preciós àlbum sobre com els pares i les
mares són el pilar de l'autoestima dels seus fills. Els poden ensenyar a respectar
els altres, a ser assertius i a agradar-se. Aquesta és la màgia del pare d'en Pol!

El meu gat és molt bèstia
Gilles Bachelet
Entredos
En aquest àlbum, l’autor ens explica la vida del seu gat i les il·lustracions ens
sorprenen amb les peripècies d’aquest gat tan particular. Amb fina ironia, les
contradiccions que hi ha entre el text i les il·lustracions susciten una mirada plena
d’humor i tendresa cap al seu personatge.
Inspector penguin investigates
Eoin McLaughlin i Ross Collins
Hachette. En anglès.
Quan el diamant del Baró Von Buffetworth desapareix de la caixa forta, tothom
pensa en el millor detectiu per poder resoldre-ho: l’inspector Pingüí. No trigarà a
saber qui és el culpable, però no serà tan fàcil enxampar-lo. Un llibre que us
enganxarà!
Verstiari
Pere Rovira. Albert Asensio.
La Galera
Per això, aquí us deixaré / una selva de paper / i, contents de ser-hi tots,
animals pintats amb mots.
I el record d'un bon besavi, / no saberut, sinó savi, / que em va ensenyar uns
quants secrets / dels animals i els indrets.
Un cant a la natura i els animals que l'habiten.

LLEGINT BÉ - CICLE MITJÀ
Rastellera de colors
Pep Molist. Alicia Varela.
Babulinka Books
Quan obres un estoig rectangular de llautó i veus tota una rastellera de llapis, no et
venen ganes de jugar i crear? A l’autor la diversitat de tonalitats li va inspirar a
escriure quaranta-quatre poemes. El resultat és una capsa de llapis en forma de
llibre de colors i de paraules. El color blanc us porta un paisatge de neu sense
trepitjar. Us podeu perdre entre les pàgines del groc llimona, el groc palla, el groc
mostassa… Escollir entre el marró sorra o el marró canyella...
Mofeta i teixó
Amy Timberlake. John Klassen.
Babulinka Books.
Ningú vol una mofeta a prop. No se li obre la porta, a una mofeta. No se la convida a
passar. I encara menys si a la casa s’hi desenvolupa una «Importantíssima
Investigació Mineralògica». I, per descomptat, mai de la vida s’hauria de permetre
que s’hi mudés. Però en Mofeta ha arribat a can Teixó per quedar-s’hi. I sembla queen
Teixó s’hi haurà de resignar, encara que en Mofeta li capgiri l’existència.

On van els angels de neu?
Maggie O’Farrell. Daniela Jaglenka Terrazzini.
La Galera
La Sylvie es desperta una nit, de sobte, sense saber el perquè i veu l'espectacle mes
impressionant de la seva vida: un parell d'ales, enormes, fetes de plomes blanques
i suaus. Un àngel a la seva habitació; un àngel de neu, que li explica que ha vingut a
cuidar-la... Mesos després, mentre la Sylvie es recupera de la seva malaltia, anhela
veure de nou el seu àngel, ja que, al cap i a la fi, ell li va salvar la vida. Té tantes
coses per explicar-li, tantes coses que vol saber. Tornarà?
Sunakay
Meritxell Martí. Xavier Salomó.
Flamboyant
El mar s’ha convertit en un immens abocador sense vida submarina. Dues
germanes sobreviuen en una illa de plàstic, entre la deixalla. Un petit accident
canviarà el rumb de les coses. Una forca̧ atàvica està a punt d’emergir. Més enllàdeser
un àlbum sobre la contaminació de plàstics, Sunakay és una oda als nostres
mars i un himne a la necessitat de protegir el planeta.
Le musée d’Iris
Cristine Schneider i Hervé Pinel
Seuil Jeunesse En francès.
L’Iris s'avorreix, i el seu amic elefant té una idea: anar al museu. És l’inici d’una gran
visita pel Louvre. Però atenció! Els quadres els hi faran algunes bromes...
Les Germanes Grémillet 2. Els amors de la Cassiopea.
Barbucci di Gregorio
Salvat
Una nova missió del club de les Germanes Grémillet. Com cada any a l’estiu, la
Sarah, la Cassiopea i la Lucille van al poble on viu la seva àvia. Allà retrobaran la
tranquil·litat del camp, els amics de sempre i... un fantasma! Però per desxifrar el
misteri, hauran de viatjar en el temps, trobar-se amb donzelles i cavallers, i
enfrontar-se als mals d'amor, a cartes que mai van enviar-se...
Andanzas de un flautista llamado Tristras
Iban Barrenetxea
Nórdica. En castellà.
Tristrás, amb la seva casaca apedaçada i les sabates polsegoses, és un flautista que
es guanya la vida amb la seva música viatjant de poble en poble. Al llarg del camí,
toparà amb corbs que diuen ser les seves padrines, amb personatges que es
transformen al capvespre... Fins que decideix acceptar el seu destí: confrontar un
autèntic drac, mentre descobreix el seu veritable i desconegut origen.
L’illa dels frarets
Michael Morpurgo. Benji Davies.
Bambú
Una nit de tempesta, el fort onatge va fer impactar un vaixell contra les roques.
Quan els passatgers ja havien perdut totes les esperances, enmig de la foscor, van
albirar un bot que s'acostava. Un home remava a contracorrent, per sobre de les
onades, i s'anava apropant cada cop més al vaixell. El record d'aquella nit va
marcar per sempre l'Allen. Aquesta és la història d'una amistat que va canviar una
vida, un fraret perdut, un nen i un artista solitari.

LLEGINT MOLT BÉ - CICLE SUPERIOR
L’Amy i la biblioteca secreta
Alan Gratz
Takatuka
L’Amy, la protagonista d’aquesta història, una nena a la que li agrada molt llegir
-però que molt, molt- troba un bon dia que el seu llibre preferit (Pippi
Calcesllargues) ha desaparegut de la biblioteca. I no és que el llibre hagi estat
prestat a un altre infant, ni que el llibre s’hagi perdut o malmès, el problema és que
una mare de la seva escola n’ha demanat la retirada per considerar-lo poc adequat
per a nens de l’edat de l’Amy.
Ollis
Ingunn Thon
Nórdica
Ollis, té deu anys. És tímida, vergonyosa i una mica espantadissa, però, amb una
imaginació portentosa, és capaç d'inventar un raspall de dents a partir d'un batedor.
També és la propietària d'un paraigua brillant molt útil per a llegir a la nit sota els
llençols. En una de les seves sortides al bosc, descobreix una bústia groga. En el seu
interior, una carta dirigida a ella que canviarà la seva vida per complet. Li portarà a
iniciar un viatge en el qual s'enfrontarà a les seves pròpies pors i en el qual es
desil·lusionarà, però trobarà l'afecte on menys l'esperava.
Històries de nit
J.A.White
Estrella Polar
Quan l'Alex surt d'amagat en meitat de la nit per cremar els seus quaderns nocturns
(contes de terror que escriu), se sent misteriosament atret pel que sent en un
apartamentor veí. En entrar-hi, és atrapat per una bruixa i coneix una nena que fa
molt temps que n'és presonera. Però la bruixa té una flaquesa: li encanten els
contes de terror. Si l'Alex vol sobreviure a la casa, s'haurà d'inventar les millors
històries, les més sorprenents i esfereïdores. Aconseguirà trobar la manera
d'enganyar la bruixa i fugir d'allà?
Olga y la criatura sin nombre
Elise Gravel
Kalandraka. En castellà.
L’Olga vol ser una gran zoòloga, i té un súperlaboratori a la seva habitació. Un dia
descobreix una nova criatura molt peculiar anomenada Meh. Serà una nova
espècie? L’Olga adora als animals, mentre que els humans no li agraden gaire. En
aquesta aventura, no obstant, aprendrà que els humans no estan tan malament.
Astèrix i el Griu
Rene Goscinny. Jean-Yves Ferri
Salvat
Arriba una nova i misteriosa aventura que emprendran els dos protagonistes
acompanyats pel druida Panoràmix a la recerca d’un ésser estrany i aterrador, el
griu. Es tracta d’una criatura mitològica envoltada de misteri amb cos de lleó, urpes,
ales i bec d’ocell rapinyaire.

Bèsties, poemes i altres bitxos
Leire Bilbao
Kalandraka
Després de l’èxit de “Bitxopoemes i altres bèsties” es presenta aquesta segona part
amb un pas més en el nivell de lectura. Els protagonistes tornen a ser criatures que
habiten la terra, l'aigua i l'aire. La rima lúdica i el ritme que s'encomana d'aquestes
composicions conviden a ser recitades i cantades col·lectivament, en família...
Noia en motocicleta
Amy Novesky
Thule
Anne-France Dautheville volia ser lliure i veure el món, i així ho va fer. En 1973, amb
29 anys, va ser la primera dona en donar la volta al món en moto. Va sortir des de
París per recórrer Canadà i Alaska, visitar el Japó i travessar l’Índia, Pakistan,
Afganistan, Iran, Turquia i Europa de l’Est per tornar a casa. Després va recórrer
Austràlia i Amèrica de Sud. Aquest llibre recull aquest viatge, en el qual va trobar
bellesa i bona gent allà per on va passar.
Una herencia peligrosa. Amanda Black 1.
Juan Gómez-Jurado i Bárbara Montes.
B de Blok (ediciones B). En castellà.
Així comença aquest thriller: «Tengo trece años, y un examen de Sociales mañana
del que no tengo ni idea. Pero esa no es la mayor de mis preocupaciones. Antes del
fin de semana, el banco nos echará a la tía Paula y a mí de la Mansión Black. Esa era
la mayor de mis preocupaciones hasta hace tres segundos. La cuerda con la que
estaba descendiendo desde el piso 180 de la Torre Dagon Corp. ha sido cortada.
Ahora mismo caigo desde cuatrocientos setenta y siete metros de altura, a una
velocidad de aproximadamente cincuenta y cinco por segundo. Calculo que en algo
menos de nueve segundos me estamparé contra el suelo. Tampoco es ésa la mayor
de mis preocupaciones. La mayor de mis preocupaciones es que el que ha cortado
la cuerda es mi mejor amigo. O al menos yo creía que lo era.»

PER SABER-NE MÉS – CONEIXEMENTS I ACTIVITATS
Qui soc? Cries d’animals. Europa.
Isabel Pelayo, Xulio Gutiérrez, Pilar Martínez i Chema Heras.
Kalandraka
Un cadell d’os, un llobató, un cigne… els petits d’aquesta sèrie es presenten i ens
donen pistes perquè endevinem a quina espècie pertanyen. Les il·lustracions,
realistes i de gran detallisme i expressivitat, acompanyen aquest joc per acostar
als infants la fauna salvatge del territori continental.
Salvem-los!
Jess French i James Gilleard
Cruïlla
Sabies que molts animals corren el risc de desaparèixer per sempre? Tigres,
orangutans, indris, guacamais... El futur de moltes d’aquestes espècies està a les
nostres mans. Descobreix com podem protegir-los en un viatge que et portarà per
tots els racons del planeta.

El gran llibre de les olimpíades
Veruska Motta i Luca Poli
Animallibres
Sabies que en una edició de les Olimpíades hi va haver una prova de cursa
d'obstacles... aquàtica? Que la flama olímpica ha viatjat a l'espai i que alguns dels
campions més grans de la història van viure fa milers d'anys? Els Jocs Olímpics no
només són apassionants: també estan plens d'històries. Dels orígens a les Olimpíades
de Tòquio, dels atletes més populars a les curiositats més inesperades, a les pàgines
d'aquest llibre trobaràs la veritable història de les Olimpíades.
Construccions animals
Emilia Dzubiak
Flamboyant
I si us diguéssim que al regne dels animals s’hi poden trobar mestres de
l’arquitectura, projectistes, enginyers de primer nivell i hàbils constructors? Un
fantàstic llibre sobre les construccions increïbles que fan els animals, i sobre els
materials, les tècniques i els recursos que els han permès adaptar-se al medi.
Dame un bocado
Aleksandra Mizielinska i Daniel Mizielinski
Ediciones Maeva
Fes la volta al món a través d’aquesta gran expedició en busca de plats i
d’ingredients, en un llibre espectacular ple de curiositats i receptes boníssimes.
D’on provenen el blat de moro, el blat o les patates? Què es menja des de fa
segles a Itàlia, Turquia o Nigèria? Com es prepara el kuku sabzi de l’Iran? Llegeix
aquesta proposta i aprendràs un munt de costums i tradicions gastronòmiques.
En movimiento
Romana Romanyshyn i Andriy Lesiv
Barbara Fiore
Res a l’Univers es troba en repòs absolut. El moviment és natural: la Terra, l’aigua,
l’atmòsfera, els continents, tots els organismes vius som en continu moviment.
Explica-m’ho tot: més preguntes fetes per nenes i nens sobre un tema
apassionant.
Katharina von der Gathen
Takatuka
Després de la publicació d’Explica-m’ho, seria molt fàcil pensar que les preguntes
sobre el cos, la pubertat, l’amor i la sexualitat que es fan tots els nens i nenes ja
tenen la seva resposta. Però no és així. Quina diferència hi ha entre estar pillat i estar
enamorat? El penis es pot trencar? Moltes de les qüestions que plantegen deixen
clar que internet és la seva principal font d’informació quan tenen algun dubte, i que
la informació que hi troben sovint no és la més adient. En aquest segon volum —fet
també a partir de les preguntes que els i les joves deixen de manera anònima a la
bústia de la pedagoga— trobaran més respostes escrites amb claredat i honestedat.
Les magnífiques il·lustracions d’Anke Kuhl són, novament, el complement perfecte a
les ànsies de saber dels infants.

BONES FESTES I BONES LECTURES!

