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          INFANTIL 3,4 i 5 anys 

SHHHHH!!! TENIM UN PLA 

Chris Haughton 

Ed. Milrazones                                                                                        

 

Aquesta història, amb molt poc text, molt humor i molt color blau, atrapa als  
petits lectors. Divertit, clar i perfecte per llegir-lo en veu alta, jugant amb el 
volum de la veu. Quatre personatges, dins un bosc, que volen apropar-se a 
diferents animals, però potser no de la millor manera... 

  

 

 

 

UN LLIBRE  

Hervé Tullet  

Ed. Cruïlla 

  

Conte per mirar, llegir i, sobretot, jugar! A partir d’un punt groc, el text 
convida als petits a seguir el divertit joc que proposa l’autor i els converteix 
en protagonistes i creadors d’allò que va passant. Un llibre totalment 
interactiu amb el que podem treballar els colors, la mida, els números i, 
principalment, divertir-nos!!! 

  

 



AMIGOS 
Andrea Hensgen i Beatrice Rodríguez 
Ed. Libros del Zorro Rojo 
  
Una història d’amistat, molt bonica i sense text, a la que podem afegir 
detalls cada vegada que els nens i nenes re llegeixin aquest conte. La 
història d’un nen solitari que, en el camí d’anada i tornada a l’escola, no li 
acaben d’anar massa bé les coses. Així cada dia fins que coneix un gos. A 
partir d’aquí tot canviarà... i no només per ells.  
  
 
 
AQUEST NEN ESTÀ A LA LLUNA! 
Martina Escoda i Muntsa Vicente. Música de Marta Canellas 
Ed. Bellaterra Música 
  
Amb aquest llibre + CD, seguint la història d’un nen que té moltes joguines 
però s’avorreix, ens endinsarem en la poesia, la música i el fantàstic món de 
la imaginació dels més petits. 
  
  
  
SUBMARÍ AL RESCAT! i UNA CURSAS DE GLOBUS!   
Jaume Copons i Óscar Julve 
Ed. Combel 
  
Dos títols que ens presenten el pop down (desplegables, però pensats per 
mirar cap per avall!!!) Personatges divertits, textos còmplices amb els nens i 
nenes i uns desplegables amb infinitat de detalls. Dues històries molt 
fresques per mirar i re mirar, llegir i re llegir!!!!  
  
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  

 
 



 
 

INICIAL  6, 7 anys 
 

GASTÓ  

Kelly Dipucchio i Christian Robinson 

Ed. Andana 

  

Amb dues famílies de gossos ben diferents, d’aparença i hàbits, veurem una 
història i unes il·lustracions divertides i optimistes. Gastó és un cadell buldog 
que viu, feliçment, amb els seus tres germans de raça pudel i la Sra. Marilyn. 
Això no és cap problema, però un dia, al parc coneixeran una altra família 
canina que canviarà una miqueta les coses...  

  

 

 

 

SALVATGE  

Emily Hughes 

Ed. Libros del Zorro Rojo 

  

Aquest conte ens presenta una nena, la Salvatge, que viu al bosc, alegre i 
lliure. Tot va molt bé fins que arriba una parella d’essers que “s’assemblen 
molt a ella”, se l’emporten i miren de “civilitzar-la”... És el primer conte de 
l'Emily Hughes, també il·lustradora, que ens porta un història fresca, per 
reflexionar i uns dibuixos dinàmics i amb infinitat de detalls. 

 

 



 
 
JOANA DE LES PARAULES CLARES  
Muntsa Fernández i Mercè Galí  
Ed. El Cep i la Nansa 
  
Amb aquest conte podrem fer un petit viatge per la vida de Joana Raspall. 
Inclou també un recull dels seus poemes. Amb unes il·lustracions clares i 
alegres, ens apropem a la figura i als textos d’aquesta poetessa que tan agrada 
a petits i grans! 
  
  
 
EL LLEÓ I L’OCELL   
Marianne Dubuc  
Ed. Tramuntana  
  
Amb unes il·lustracions meravelloses i un text preciós, coneixerem la història 
d’amistat entre un lleó i un ocell. Un dia de tardor, el lleó ajuda a un ocell 
malferit que migrava amb els seus. Tots dos junts passaran millor el dur 
hivern. Però la primavera arriba i, amb ella, també tornen els ocells... 
 
 
  
EL GAT DISBARAT 
Dr. Seuss  
Ed. Beascoa 
  
La Sally i el seu germà s’han quedat sols a casa un dia fred i plujós... però un 
fort soroll els traurà del seu avorriment. Una manera molt diferent d’aprendre 
el llenguatge i noves paraules. Sobretot, molt divertida. Amb textos rimats, 
molt repetitius i molt d’humor, podem llegir en veu alta aquest llibre que, 
encara que conté algunes paraules difícils, segur que ens dibuixa un somriure! 
  



 
 

MITJÀ  8, 9 anys 

  
 

  
INSEPARABLES 
Mar Pavón i Maria Girón 
Ed. Tramuntana 
  
Aquest és un conte molt especial. Qui ens explica la història és una sabata, 
inseparable de la seva companya. Però un incident canvia el seu destí. Un 
conte que ajuda a entrar en el delicat tema de la guerra, la pèrdua, la 
pobresa... És una petita joia, amb un text preciós i unes il·lustracions 
meravelloses. (Ah! Si el trieu, no us perdeu el detall del final del llibre!!!  just 
abans de tancar-lo, abans de la contraportada, busqueu bé... però shhh... no 
ho digueu a ningú...) 
  
  
 
 
INVENTARI IL.LUSTRAT DELS MARS 
Virginie Aladjidi i Emmanuelle Tchoukriel 
Ed. Factoría K de Libros (Kalandraka) 
  
En aquest llibre, que forma part d’una col·lecció d’inventaris (animals, 
animals amb cua i insectes) podrem consultar i conèixer, d’una manera 
senzilla però rigorosa, característiques i curiositats d’animals i plantes del 
mar. És una guia que reuneix centenars d’animals i plantes, alguns d’ells en 
perill d’extinció.  Destaquem les il·lustracions realistes per aprendre i la 
resta d’inventaris de la col·lecció.  
  

 



 
LA MÀQUINA DEL TEMPS.   
Meritxell Martí i Xavier Salomó 
Ed. Cruïlla 
  
Aquest llibre té molt suc! És tracta d’un llibre joc on els lectors seguiran una 
nova aventura de l’Estel i el Pol: un viatge amb una màquina del temps a 
diferents èpoques!! A cada pàgina trobarem les diferències o “errades 
històriques”. Amb aquest llibre podrem passar moltes estones buscant i 
aprofitar per parlar d’història amb els nens i nenes. 
  
  
 
EL GALÁCTICO, PIRÁTICO Y ALIENÍGENA VIAJE DE MI PADRE 
Neil Gaiman 
Il·l. Skottie Young 
Ed. Rocaeditorial 
 
Un pare surt un matí a buscar llet per l’esmorzar dels seus fills. A partir d’aquí 
comença l’esbojarrada aventura d’aquest home. Una història entretinguda, 
imaginativa i fàcil de llegir.  
 
 
 
QUIM, EL NEN QUE NO VOLIA SER RES 
David Nel.lo 
Il.l. Jordi Vila Delclòs 
Ed. Arcadia 
  
Amb aquest conte coneixerem al Quim, un nen que a la pregunta: “què vols 
ser de gran?” respon: “RES”. En acabar l’escola, els pares, molt preocupats, 
busquen un lloc on el seu fill pugui ser res. El Quim marxa a Sibèria i, durant 
tres anys, hi fa un curs amb un savi mestre. En Quim torna per obrir una 
escola. I torna feliç, savi i lliure. 
  



 
 

     SUPERIOR 10, 11 anys 

  
 

TIRALLONGUES DEL CEL I LA TERRA 
Gianni Rodari 
Il·l. Bruno Munari 
Ed. Estrella Polar 
  
Selecció de poemes, adreçada a nens i nenes, de temàtica diversa 
(astronomia, oficis, faules...). Poemes amb jocs de paraules, imaginació, 
humor i crítica social. Aquells a qui ja agrada la poesia trobaran un molt bon 
recull de Rodari i unes il·lustracions que l’acompanyen perfectament. Aquells 
que no són tan afeccionats, potser descobreixen aquest gènere de la mà d’un 
autor que tornarem a recomanar! 
  
 
 
 
WONDER 
R.J. Palacio  
Ed. La Campana 
  
Wonder, en anglès “meravella”... Això és aquest llibre. Una història potser més 
pels 12 que pels 11 anys, això ja depèn de cadascú, però que recomanem per 
a tothom!!! Molt i molt emotiu, Wonder ens explica la història d’un nen que 
ha nascut amb una malformació a la cara. L’August, el protagonista, no ha anat 
mai a l’escola. Ara començarà. A cinquè curs. No us expliquem més. Només 
insistim en la  recomanació d’aquest llibre que, de tot cor, tothom hauria de 
llegir. 
  

 



L’ENEMIC 
Davide Cali 
Il.l. Serge Bloch 
Ed. Takatuka 
  
Aquest és un àlbum il·lustrat per nens i nenes més grans. Dos soldats, dues trinxeres, guerra. Un 
d’ells és qui ens explica el que sent, el que viu en aquell forat, el que pensa de l’enemic. Tot allò 
que posa al “Manual de l’exèrcit” i li han explicat sempre! Però potser l’enemic pensa el mateix? 
Té una família com ell?. Aquest és un conte amb poc text però precís i unes il·lustracions senzilles, 
iròniques i clares. 
  
LA PORTA DELS TRES PANYS 
Sònia Fernández-Vidal  
Il·l. Oriol Malet 
Ed. La Galera 
  
Novel.la de misteris i enigmes que té com a protagonista un noi de catorze anys que, un dia, 
canvia el camí habitual cap a l’institut. A l’entrar en una misteriosa casa comença una aventura pel 
món quàntic... La Sònia Fernández-Vidal, doctora i amant de la docència, aconsegueix amb aquest 
llibre despertar l’interès dels lectors des del principi. Alhora entendrem conceptes que poden 
semblar difícils si els expliquem d’una altra manera. 
  
LA INCREÏBLE HISTÒRIA DE… L’ÀVIA GÀNGSTER 
David Walliams 
Il.l. Tony Ross  
Ed. Montena  
  
Aquest és un dels títols de la col·lecció de “La increïble història de...”, il·lustrats o per Quentin 
Blake o per Tony Ross. Aquest autor d’èxit aclaparador ens explica en aquest llibre la història del 
Ben i la seva àvia. Una àvia aparentment típica, a la que ha de veure tots els divendres mentre els 
seus pares van a veure en directe el seu programa favorit. El que no esperava en Ben és que la 
seva àvia amb dentadura postissa, avorrida, que es tira pets i guarda el mocador dins la màniga, 
amaga un secret que li farà viure una emocionant aventura. Un llibre fresc, “gamberro”, àgil i amb 
molt d’humor. 
  



CÒMIC 
  

INFANTIL  3, 4 i 5 anys 
 
EL PETIT PELUT 
Pierre Bailly i Celine Fraipont 
Ed. Base 
  
 
 
EN DINO I EN PAU 
Loïc Dauvillier i Baptiste Amsallem 
Ed. Bang  
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MARCOPOLA, L'ILLA REMADORA. DRAGONETA  
Jacobo Fernández 
Ed. Bang 
  
 
 
YAKARI 
Job y Derib 
Ed. Norma Editorial 
  
 

  

 



 
 
MITJÀ 8, 9 anys 

  
LES AVENTURES DEL SUPERBOLQUER 
Dav Pilkey 
Ed. Cruïlla 
(no és exactament un còmic, pròpiament  
dit, però el recomanem aquí perquè pel  seu  
format pot tenir cabuda) 
  
 
RUMB A L’HORITZÓ 
Sara Rojo 
Ed. Macmillan  
  

 
  
SUPERIOR 10, 11 anys 

  
DRÀCULA 
Tim Mucci 
Ed. Símbol 
  
 
 
LA CASA DELS MONSTRES 
Katja Centomo 
Ed. Estrella Polar   


