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Il·lustració: Jo llibre

LLEGIR SENSE SABER-NE – INFANTIL
Mira, mama!
Rocío Araya
Litera
«L’Unai no entén per què tothom està tan sol si hi ha tantes coses increïbles
pertot». Un nen. Una mare. Mira, mama! Una vegada i una altra: Mira, mama!
Al final, la mama mira. I tot canvia. Un àlbum il·lustrat en què la Rocío, com
l’Unai a la seva mare, ens crida per dir-nos que mirem –i celebrem– la vida.
Mucho mucho
Trish Cooke. Helen Oxenbury.
Ekaré. En castellà.
La mare i el petit miren per la finestra quan truquen a la porta… Ding dong!
Qui serà? Un darrere l'altre arriben familiars: els oncles, el cosí, l'àvia… Tots
volen jugar amb el petit, perquè tots ho volen molt molt!
La excursión del señor Gumpy
John Burningham
Galimatazo
Preparats per gaudir d’una excursió en barca, però alerta, el senyor Gumpy us
demanarà que mentre duri el viatge no feu allò que tant us agrada fer! Un
conte acumulatiu, amb el ritme propi de la literatura oral. A la vegada que ens
convida a reflexionar sobre l’equilibri entre establir unes normes per a la bona
convivència i allò de posar portes al bosc.
Jozko el apicultor
Simona Cechová
Barbara Fiore. En castellà.
En una vall on no habita ni creix res, viu solitari en Jozko. Sovint es sentia trist.
Però un matí l’esperava una magnífica sorpresa darrera la seva cabana: un
eixam d’abelles que buscava un lloc per emplaçar la seva llar. En Jozko estarà
encantat amb les seves noves veïnes i descobrirà l’art de cuidar dels altres...
També que perquè les coses canviïn cal començar per un mateix.
La carícia del vent
Sandrine Kao
Libros del Zorro rojo
Durant la infància, el món és un descobriment continu, un aprenentatge diari
carregat de sorpreses. Així ho viu el protagonista d’aquest llibre de vinyetes,
una espècie de conillet o petit rosegador, que mira, es pregunta i avança
mentre fa front aventures vinculades amb la naturalesa i l’amistat: despertar, la
cursa, la tempesta, petjades, el color de les estacions…

El petit i jo
Alicia Acosta. Mercè Galí.
Nubeocho
Quan el Petit, el gos de la família, mou la cua per última vegada, la nostra
protagonista comença a sentir-se rara: du un núvol negre al capdamunt, té els
ulls plens de sabó o un pop l’estreny el cor. La menuda anirà desxifrant, amb
l’ajuda dels seus, aquest batibull d’emocions que s’amaguen darrere la pèrdua
d’un ésser estimat, fins arribar al record feliç del Petit que perviurà en ella.
Un any al bosc del Ratolí
Alice Melvin
Baula
El Ratolí passeja pel bosc i visita els seus amics: la Guineu, l’Esquirol, l’Eriçó, la
Llúdria, el Teixó... Sempre gaudeix del que ofereix la natura a cada estació: l’olor
de les flors a la primavera, la dolçor dels fruits a l’estiu, els colors de les fulles a
la tardor i l’escalfor de la llar a l’hivern. Si observeu amb atenció, podreu
distingir la diversitat d’animals i plantes que podem trobar al bosc segons el
mes de l’any. I sota les solapes l’interior de les llars dels amics del Ratolí.
Cuc i conill. Cuc i garsa.
Ramón D. Veiga. Iván R.
Takatuka.
El cuc de terra es troba amb el conill i li diu que si pot ser la seva mascota. A
Conill la idea no li fa massa el pes, però la insistència i el sentit de l'humor de
Cuc i una bona afartada de mores acabaran per fer-lo canviar d'idea. Una
història amb final feliç, perquè l'amistat està per damunt de les diferències…
gairebé sempre.

APRENENT A LLEGIR - CICLE INICIAL
Pitschi
Hans Fischer
Blackie books
Ha nascut una ventrada de gatets, i entre ells Pitschi, la petita inconformista, es
nega a ser com la resta: ella no vol jugar amb un cabdell de llana, ella vol ser un
gall. Així que segueix Papá Gall per aprendre'n, però la cosa no acaba com
esperava… Després vol ser una cabra, una pata, una conilla... Pitschi, la gateta
rebel, vol ser mil coses perquè encara no sap qui és. I és que saber qui és una
porta temps i moltes ganes d'aventura.
T-Rex
Jeanne Willis. Tony Ross.
Ekaré
Rex ha perdut les lents i tot li surt al revés. Confon torrades amb pantuflas,
mussols amb tovalloles… Ja ni tan sols reconeix els seus amics! Com que no
trobi aviat les seves ulleres… es ficarà en un bon embolic!

Dos ossets
Ylla
Kalandraka
Dos ossets, germà i germana, han nascut aquest hivern. A recer de la neu,
protegits dins el cau, han esperat que arribés la primavera. Ara es deleixen per
sortir a descobrir món… Camilla Koffler (Ylla) fou una fotògrafa d’animals
consolidada. En el seu treball Dos ossets ens mostra la quotidianitat de dos
germans os a través d’una narració senzilla i plena de caliu i afecte. Una joia!
El gos rodamón
Marc somint
Corimbo. Medalla Caldecott.
Enmig d'un pícnic familiar apareix un gosset, i la nena i el nen passen la tarda
jugant-hi i el bategen amb el nom de Willy. Al final del dia se n'acomiaden. Però
el gos els ha robat el cor i no se'l poden treure del cap. El dissabte següent, la
família torna al lloc del pícnic a buscar en Willy, però no estan sols, l'home de la
gossera també el busca… Un recorregut setmanal amb dues línies narratives.
Corneli i Garcia
Ricardo Alcántara. Sophia Touliatou.
Combel
Quan l’elefant Corneli va conèixer en Garcia, el ratolí, en comptes de fugir va
voler jugar amb ell. A partir de llavors, Corneli i Garcia caminen sempre junts
encara que no ho facin al mateix pas ni estiguin d’acord en tot. Això sí, els
entusiasmen els mateixos jocs i sempre estan disposats a viure noves aventures.
Tres històries d’amistat i companyonia disposades a encomanar-te un somriure.
Tom-tom i Nana. Les idees explosives del Tom-Tom
Varis. Bernadette Despres-Charignon.
Komikids. Còmic amb 2 volums publicats.
Dos germans: ell és el gran i ella, la petita. Amb les seves idees genials i la seva
energia sense límit, és natural que sembrin el caos! Els pares s'atabalen, la
germana gran s'empipa, la tieta es queixa... però al restaurant "La bona taula" i
al barri tothom els estima: Amb ells, la vida és molt més divertida.
La feroç enciclopèdia dels llops
Laurence Kubler. Étienne Friess
Barcanova
Aquesta ferotge enciclopèdia presenta un catàleg de vint-i-cinc llops: el llop
gamberro, el llop vegetarià, el llop amb ulleres, l'home llop i molts més. Quin és
el teu preferit? Fica't en la gola del llop per descobrir-lo.
Els forats de cuc
Nono Granero
Babulinka Llibres
Diuen que els forats de cuc són portes màgiques que condueixen a indrets
sorprenents. El Talp Tadeu i el Talpet Tancred estan a punt de descobrir- ho. I,
també, que al costat del teu millor amic pots tirar sempre endavant i viure
aventures al·lucinants! Un còmic divertit per viatjar a indrets sorprenents.

La Kitty descobreix que té poders
Paula Harrison
Alfaguara. Col·lecció de narrativa amb 9 títols publicats.
La família de la Kitty té un secret. La seva mare és una heroïna amb poders
felins i la Kitty sap que, algun dia, ella també els farà servir. Aquest dia arriba
molt abans que no pensava, quan en Figaro, el gat belluguet, apareix a la
finestra de la seva habitació i li demana que l'ajudi.
Diari d’un gat assassí. El retorn.
Anne Fine
Blackie Books
En Tuffy està entusiasmat, la seva família se’n va de vacances! I això vol dir que
no els haurà d’aguantar durant tota una setmana. Tot sembla idíl·lic fins que la
senyora Tanner, la seva cangur habitual, diu que aquest cop no se’n pot ocupar.
Quan en Tuffy s’assabenta que qui el cuidarà durant aquesta setmana serà
mossèn Barnham, s’imagina el pitjor. Un capellà? Cuidant un gat? On s’és vist!
Però en Tuffy sap espavilar-se la mar de bé. O això creu ell.
Doña Problemas
El Hematocrito. Paco Roca.
Anaya. En castellà. Premi Narrativa infantil Vila d’Ibi 2021.
Carlota és una nena molt peculiar, tots anomenen "Doña Problemas", ja que
des de que tenia sis anys s'ha dedicat a resoldre tots aquells incidents que
pateixen els alumnes de la seva escola. No hi ha res que es resisteixi als recursos
i enginy de Carlota i el seu ajudant Joan. Encara que, com comprovarem en
aquesta història, a vegades s'ha d'enfrontar a reptes molt complicats, com el cas
de Gonzalo, que afirma que serà assassinat per Tocho, o el de l'avi de Juan,
l'únic problema que Carlota encara no ha pogut resoldre.
La terrible Adèle. Vol. 1. Això acabarà malament.
Mr. Tan. Miss Prickly.
Komikids. Còmic amb 6 volums publicats.
<< Si és per fer enrabiar els meus pares, torturar el meu gat, lluitar contra la Jade
i les seves amigues o trencar-li el cor al Flavi... sempre tinc idees
interessants!» Una bona dosi d'humor negre amb gotes de tendresa; aquesta és
la recepta de l'Adèle, un nou estil d'heroïna...

LLEGINT BÉ - CICLE MITJÀ
Capità Lluc
Carles Sala i Vila
La Galera. Premi Folch i Torres 2021.
Si hi ha una cosa que és lluny de Vila-remota de Dalt, aquesta és el mar; això és
el que sempre ha dit l'atrafegada gent que viu al poblet. Per això, fins ara, cap
infant del poble ha aconseguit visitar l'oceà. Però... I si la llunyania dels llocs no
depengués de la distància sinó de les ganes d'anar-hi que es tinguin? Davant
d'aquest dubte, els nens i nenes de Vila-remota de Dalt i de Baix decideixen
passar a l'acció. El viatge es accidentat i ple d'aventures!

HAC
Joan Bustos
Animallibres
El Tamtam ha estat sempre el marginat de la classe. Bé, ell i el seu amic
Armand, que encara és més pringat que ell. El pitjor malson de tots dos nois és
en Riqui, el dolent «oficial» de la classe de 6è, que de fet és ben poca cosa i no
acoquinaria ningú si no anés sempre acompanyat d’en Pim i en Pam, els seus
goril·les. Però això comença a canviar el dia que el Tamtam es comença a
convertir en l’HAC.

Verstiari
Pere Rovira
La Galera
El debut de Pere Rovira en la poesia infantil catalana. 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.
Alergia
Michelle Mee Nutter. Megan Wagner Lloyd.
Maeva. En castellà.
Sembla que a casa tothom té lloc, menys Celia. Els seus pares estan ocupats
amb la imminent arribada d'un nou nadó, i els seus germans petits són bessons
i sempre estan al seu propi món. La Cèlia creu que un cadell seria la solució,
però quan triarà un el dia del seu desè aniversari, resulta que és superal·lèrgica
a tot allò que tingui pèl! Podrà Celia burlar les seves al·lèrgies i trobar la
mascota perfecta? Potser, a més, trobi una millor amiga i alguna sorpresa.
Lluny
Martí Cormand. Bernat Cormand.
A Buen Paso
A la ciutat els dies estan marcats pel soroll, per un entorn que es mou molt de
pressa, on s’acumulen deixalles i inquietuds. L’Eloi, un nen que no es troba a
gust i que somia anar a viure a un lloc lluny de tot, emprendrá un viatge
venturós acompanyat pel seu millor amic, el gos Simó, recorrent el camí cap a la
natura salvatge. El lector podrá compartir la sorpresa de l’Eloi davant de la
majestuositat del bosc, seus rierols i seus arbres, i conéixer una petita
comunitat animal, on cada personatge adquireix un valor simbòlic.
Uhrq
Sara Sánchez. Sílvia Cabestany.
Edebé
Hi ha un nen nou a la classe de quart. Té un nom estrany i sembla avergonyit
quan tothom el mira. Això sí, ningú sap si s'ha posat vermell, perquè l'Uhrq té
una altra raresa a més del nom: és de color verd!

Las historias más belles de la Ilíada
Lorenza Cingoli. Martina Forti.
Gribaudo. En castellà.
Aquest llibre ofereix una selecció de les aventures d’Aquiles que transcorren en
el darrer any de la famosa Guerra de Troya. Al llarg de cinquanta-un dies el
semidéu va convertir-se en el més astut dels guerrers aqueus. L’enfrontament
d’Aquiles i Agamenó, el duel per Helena, el poder de l’exèrcit d’Hèctor, la
valentia de Patroclo, les llàgrimes de Priamo… explicades d’una manera
senzilla.
Y entonces nos perdimos
Ryan Andrews
Astronave. En castellà.
És la Festa de l'Equinocci i el poble es reuneix per llançar al riu centenars de
fanalets. La llegenda explica que un cop els perds de vista, volen cap a la Via
Làctia i es converteixen en estrelles, però Ben i els seus amics volen esbrinar
què passa realment. El pla és anar amb bici seguint el riu el temps que calgui
fins a descobrir la veritat. Per assegurar-se que la seva missió té èxit,
estableixen un pacte amb dues regles bàsiques: Ningú fa mitja volta. Ningú no
mira enrere. No passa gaire temps fins que tots els amics de Ben trenquen el
pacte. Tots llevat de Nate. Ben i Nathaniel que esdevindran grans amics i
viatjaran al llarg d'un camí ple de màgia, sorpreses i personatges inesperats.

LLEGINT MOLT BÉ - CICLE SUPERIOR
Ràdio Popov i els nens oblidats
Anja Portin
Nórdica. Premi Finlàndia Junior 2020.
L’Alfred té nou anys i viu pràcticament sol. La mare va desaparèixer fa molt
temps i el pare, que molt sovint és fora per viatges de negocis, de vegades ni
se’n recorda de l’existència del nen. Una nit, algú arriba a la porta de casa. Es
tracta de l’Amanda, excèntrica però amb bon cor, que ajuda els «nens oblidats»
com ara l’Alfred. Així comença una aventura inoblidable que ho canviarà tot. A
casa de l’Amanda, l’Alfred hi troba un vell emissor de ràdio i aconsegueix fer-lo
funcionar, malgrat que l’aparell tingui cent anys. A través del programa de ràdio
nocturn que emet, l’Alfred descobreix que hi ha molts casos de nens com ell...
Mio, el meu Mio
Astrid Lindgren. Luz Marina Baltasar.
Kókinos
En Bosse és un nen de 9 anys que viu amb els seus pares adoptius, a qui la seva
presència els resulta incòmoda. No sembla que el fet d'haver-lo adoptat els
agradi gaire, els molesta tot el que fa i aquesta manca d’amor farà que comenci
una aventura. Una aventura en la que Bosse es convertirà en Mio i on arribarà a
la «Terra d’Afora» per lluitar contra el cruel i despietat cavaller Kato.

Mira
Tina Vallès. Mercè Galí.
Animallibres
La Mira té deu anys, és curiosa de mena i molt crítica amb el món que l’envolta.
Li agrada mirar, però no que la mirin. I és molt, molt tímida. No suporta ser el
centre d’atenció. A ella el que li agrada és dibuixar, i amb un llapis a la mà les
hores li passen volant. Per això, quan els pares la matriculen a l’acadèmia de
ball del poble, li cau el món a sobre. Però la Mira també és orgullosa i accepta el
repte: qui sap si al final ballar l’ajudarà a perdre la vergonya.
Todo lo que necesitas
Christoph Hein. Rotraut Susanne Berner.
Lóguez. En castellà.
Quan l’autor era un infant va haver de fer una llarga estada en un hospital.
Recorda que va dir-li a la seva mare que no hi aniria a l’hospital sense
emportar-se tot el que necessitava de la seva habitació. Va omplir quatre
maletes de les quals no en va arribar a obrir-ne cap. Des d’aquest punt de
partida, ens parla de les coses que veritablement va necesitar llavors, i ara pot
dir que són necessàries per a la vida: un amic, la mare, una cosa suau, històries,
una bicicleta, dolor, superar-se, estar enamorat... No us el perdeu!
El net del Còndor: Dels Andes a Barcelona
Jesús Ballaz. Kim Amate.
Akiarabooks
Un nen de deu anys arriba sol a Barcelona. Allà treballa la seva mare. Però hi ha
hagut una confusió. Passen els dies i no la troba. De sobte compren que no té
cap altra llar que un banc en una plaça. La vida en un poble dels Andes i el ritme
d'una ciutat europea, les esperances d'un nen i la duresa del carrer, l'amabilitat
i la distància, la por i la festa impregnen aquest relat. Una invitació a reflexionar
sobre les històries ocultes de la immigració i sobre l'acolliment.
Rei
Mónica Rodríguez
Edebé
És hivern, fa un fred rigorós. En una ciutat del nord, un nen s’escapa de casa
perquè el seu padrastre el maltracta. Es refugia sota una gran canonada, prop
de les vies del tren. No hi ha ningú que es compadeixi d’ell fins que uns ulls el
miren amb tendresa i amb autoritat. Són els ulls d’una gossa del carrer. Amb
ella i amb la bandada de gossos que lidera, haurà d’aprendre a sobreviure.
El último oso
Hannah Gold. Leni Pinfold.
Duomo Editorial. En castellà.
Ja no queden óssos polars a l'Illa de l'Ós. O, almenys, això li va dir el seu pare el
dia que es traslladaven a l'Àrtic, on ell treballaria durant els sis mesos següents.
Però un capvespre, a l'April li sembla veure una enorme silueta a l'horitzó.
Succeeix en un obrir i tancar d’ulls. Una cosa gran que avança a grans passos i
totalment inesperada. April torna a parpellejar. Sigui el que sigui, ja no hi és.
Però podría jurar que acaba de veure un ós polar.

Cendra. Història d’una nena i del seu monstre.
Jonathan Auxier
Blackiebooks
No és cap secret que al Londres victorià els nens orfes duen a terme les tasques
més perilloses. Tampoc és cap secret que la Nan Sparrow, petita díscola de valor
incombustible, és la millor escura-xemeneies de la ciutat. Molts dies, després
d’hores de feina extenuant, la Nan se sent sola. Però no està sola. En una
cantonada, silenciós i a l’espera que la Nan el necessiti, l’espera el seu gólem,
nascut d’un tros de cendra. Una criatura màgica i fascinant que ja la va salvar de
morir una vegada. I que la salvarà mil vegades més, si cal.
Snapdragon
Kat Leyh
Astronave
Snap creu que a la seva ciutat hi ha una bruixa. Almenys això diuen els rumors.
Però la realitat és que Jacks només és una senyora una mica rondinaire i que es
dedica a vendre esquelets de cossos animals a Internet després de fer-los un
petit ritual per calmar els seus esperits. És una mica estrany, sí, però mola prou.
Fan un tracte: Jacks ensenyarà a Snap com tenir cura de les cries de zarigüeya
que ha rescatat i Snap ajudarà Jacks a la seva feina. Però a mesura que Snap la
coneix millor, s'adona que potser Jacks sí que té màgia de veritat…

PER SABER-NE MÉS – CONEIXEMENTS
Prit. El llibre dels sons.
Cristina Cubells. Joana Casals.
Zahorí Books
Un llibre superdivertit per jugar. S’han de descobrir els objectes que s’amaguen
entre les il·lustracions. Aquesta cerca de paraules i elements es converteix en
un joc que permet desenvolupar la imaginació i aprendre a reconèixer i
anomenar objectes, observar el lloc on poder trobar-los o imitar sons.
Els comences a comptar?
Ramon Besora. Natasha Domanova
Pagès Editors
El cinc té les orelletes d’un conill molt rondinaire. Però cinc són també els dits
de cada mà, els comences a comptar? Un llibre ple d’imatges poètiques per
aprendre a comptar sense deixar de somniar. Un àlbum capiculat per aprendre
a comptar i identificar els números, que es pot començar pel principi o pel final.
La platja
Ximo Abadia
Zahorí Books
A la platja pots enterrar l'avi a la sorra, fer castells gegants, jugar a pales o amb
el frisbi, anar en canoa, saltar des de les roques, fer paddle surf, buscar tresors
o mirar la posta de sol! Un diccionari de paraules i un viatge visual.

Un ou és silenciós
Dianna Hutts Aston. Sylvia Long.
EntreDos
En aquest llibre trobareu més de seixanta tipus d’ous d’ocells, rèptils i insectes.
A les guardes d’inici d’aquest àlbum il·lustrat es presenten ous de totes mides i
colors. Al arribar a les guardes del final veuran la els magnífics animals que han
sortit d’aquests ous i descobriran que el plomatge dels ocell no correspon al
color dels ous. A l’interior, una frase poètica encapçala cada doble pàgina i ens
mostra coneixements extraordinaris com els colors, les textures o el creixement
de l’animal a l’interior de l’ou.
Les matemàtiques de l’univers
Soledad Romero
Zahorí Books
Esferes, pentàgons, hexàgons, espirals, fractals… es disfressen d’animals,
galàxies, planetes o flors a la immensitat de l’univers. La natura amaga
nombroses formes matemàtiques entre les seves meravelles: a les teranyines,
als cargols de mar, a les pinyes o al bròquil romanesco i a moltes altres de les
seves criatures i objectes inerts. En aquest llibre descobrirem les geometries i
els números màgics del món.
Fruita de temporada
Clara Corman
EntreDos
Un àlbum lúdic i interactiu amb el qual els infants coneixeran una gran varietat
de fruites. Aixecant les pestanyes descobriran el seu interior. Aquest imaginari
en cartoné, amb textos curts i simples, és molt fàcil de manipular per als petits
lectors. A més és original perquè ens presenta algunes fruites exòtiques. Al final
del llibre, trobarem un calendari que recapitula l’estacionalitat de les fruites.
Bicicletes
Fleur Daugey. Karine Maincent.
Takatuka
Cada any es fabriquen 140 milions de bicicletes al món. La bicicleta és un invent
extraordinari, un vehicle ecològic que ha canviat definitivament la història del
transport. La bicicleta va ajudar a l’alliberament de les dones, va fer la revolució
a la Xina i va substituir els cotxes durant la Segona Guerra Mundial, quan faltava
el combustible. En molts llocs continua sent indispensable, tant si es fa servir
per anar a l’escola com per traginar mercaderies o per fer esport. Un viatge a
través de la història i a diferents cultures del món per conèixer la importància i
els usos diversos que té el vehicle més utilitzat del planeta.

PER PROMOURE LA LECTURA I L’ESCRIPTURA
Ets un lector / Ets un escriptor
April Jones Prince. Christine Davenier.
Maeva young
Comença per una cara per a descobrir les alegries que pot donar-te la lectura.
Gira'l i descobreix que escriure pot ser molt divertit. Al cap i a la fi, la lectura i
l'escriptura són dues cares de la mateixa moneda... o del mateix llibre.Un
homenatge ple d'encant a la gran aventura d'aprendre a llegir i a escriure.

PER UN BON ACOMPANYAMENT EMOCIONAL A L’INFANT
Ho vull ara!
Clara Mas Bassas
Rosa dels vents
Com ajudar a gestionar la frustració dels nostres fills i filles és una de les grans
preocupacions que tenen molts pares i mares, perquè aquest sentiment apareix
la majoria de vegades acompanyat de la ràbia, i en alguns casos de la tristesa,
emocions que ens són desagradables. Com a pares i mares no vam ser educats
en la gestió emocional i ara se’ns brinden les eines per regular les nostres
emocions i les dels nostres fills i filles.

BONES VACANCES I BONES LECTURES!

