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INFANTIL 3,4 i 5 anys

LA VACA QUE ES VA ENFILAR A UN ARBRE

Gemma Merino

Ed. Picarona

Amb aquest conte coneixerem la Tina, una vaca que té el cap ple d’idees 
meravelloses! però les seves tres germanes són diferents... no els agrada gens 
tot el que a ella l’apassiona i només pensen en menjar herba fresca... 

A la Tina li agradaria tant volar fins la lluna!!!! “Impossible!!! Ridícul!!! 
Ximpleries!!!” sempre li diuen a casa. Una història divertida que ens anima a 
arriscar una miqueta amb les coses noves...

UN DIA DE NEU

Erza Jack Keats

Ed. Lata de Sal (Col·lecció Vintage)

En Peter es lleva un matí d’hivern i tot el que veu per la finestra està cobert de 
neu! El nen surt a passejar i està fascinat amb tot el que descobreix. Petjades 
diferents, dibuixos divertits, pujades i baixades... Un conte publicat fa molts anys 
i amb unes il·lustracions revolucionàries en aquell moment. A més, l’autor va 
utilitzar la tècnica del collage i l’editorial que ara el publica, ha afegit una activitat 
al final del llibre amb la que els nens i nenes podran practicar aquest tècnica 
amb una de les boniques il·lustracions del llibre!



UN REGAL DIFERENT
Marta Azcona i Rosa Osuna
Ed. Kalandraka

Una vegada més, recomanem una meravella reeditada!!! En Tristany porta “un regal 
diferent” al seu amic Marcel el dia del seu aniversari. Potser el que més desitjava en 
Marcel era una baldufa... però el seu amic li regala un tros de roba que li ha sobrat de 
les cortines de casa! No us expliquem més. Val la pena que descobriu amb els vostres 
fills i filles com pot arribar a ser de meravellós un regal tan... senzill? poca cosa?... 

EL SECRETO
Eric Battut
Ed. Kòkinos

El ratolí d’aquesta historia té un secret… Per tal que ningú no el conegui, fa un forat a 
terra i l’amaga. No vol explicar a ningú què és, però sense saber-ho, el seu secret va 
creixent darrera seu!!! Precisament això és el més divertit d’aquest conte. Els lectors 
anem veient com darrera el ratolí el secret es fa més i més gran, la resta de 
personatges també. L’únic que no veu res és ell! Això fa molta gràcia als nens i nenes! 
És un conte amb poquíssim text i pocs dibuixos, clars i agradables. 

L’OVELLETA QUE VA VENIR A SOPAR
Steve Smallman i Joelle Dreidemy
Ed. Beascoa.

El vell llop d’aquest conte n’està tip de menjar cada dia el mateix: sopa de verdures!!! 
Tan de bo pogués menjar una ovelleta tendra... L’ovelleta arriba, però tot serà ben 
diferent del que podríem imaginar. Podem garantir, gairebé al cent per cent, que 
aquest conte és un èxit. Seguim trobant-lo a les llibreries!!! 
La història barreja emoció, humor, algun petitíssim moment trist, tendresa. Es 
meravellós veure com els nens i nenes empatitzen amb els dos personatges del conte.



INICIAL  6, 7 anys

SIGUEU AMICS

Salina Yoon

Ed. Corimbo

Quan “Sigueu Amics” va arribar a les nostres mans ens vam enamorar al moment de les 

il·lustracions!!! Després, la història també ens va agradar, no tan pel tema de la diferència que 

apareix a moltíssims contes, sinó per la manera de plantejar-lo. En Dennis és un noi que 

s’expressa amb la mímica. Tot el que expressa, ho fa amb el gest. Això fa que no tothom 

l’entengui... El que ens ha agradat molt és que els nens i nenes es plantegen, en acabar, si en 

Dennis fa mim perquè no sap parlar... perquè no pot parlar... perquè li agrada comunicar-se 

així... Sigui com sigui, només per les dolces il·lustracions i l’homenatge als mims, ja val la pena.

L’ÚLTIMA CARTA

Antonis Papatheodoulou i Iris Samartzi

Ed. Kalandraka

Quina joieta!!!! Coneixerem un amable carter, que estima el seu ofici, que és conscient del que 

té entre mans, que reparteix, cada dia, cartes d’afecte, de noticies bones i dolentes, que fins i 

tot llegeix les cartes a aquells que no en saben, que estima el seu ofici. Però arriba el darrer dia 

de feina per aquest carter. Ha arribat l’hora de jubilar-se i aquest últim dia no serà ben bé com 

havia imaginat. “Era una època en la que no hi havia telèfon ni correu electrònic i totes les 

noticies viatjaven a peu...” Un homenatge a la feina de carter en un conte del que també 

destaquem la meravellosa presentació.



LA MEVA PETITA FÀBRICA DE CONTES 
Bruno Gibert
Ed. Thule

Avisem d’entrada que no és fàcil de trobar... Però si l’aconseguiu, val la pena l’esforç!!! Aquest conte no té 
cap dibuix, ni ens explica cap història. Som nosaltres, els lectors que triem què volem explicar, què passa, 
com comença i com acaba!!! El llibre té quatre pestanyes amb diferents llocs, personatges, verbs... 
Aquestes quatre premisses són el punt de partida per convertir-nos en els autors del nostre conte. 
Nosaltres triem o deixem a l’atzar, quina història ens inventem. És un llibre fantàstic amb el que podem 
crear mil contes diferents, més curts o més llargs, més divertits o més misteriosos... el que vulguem! 

EL VIATGE
Francesca Sanna
Ed. La Petita Impedimenta

Aquesta autora debuta en el món de l’àlbum il·lustrat per la porta grossa. Amb aquest llibre va aconseguir 
la Medalla d’Or de la Societat d’Il·lustradors de Nova York I el Premi Llibreter. I és que no s’hi posa per 
poc... “El Viatge” parla d’un tema que els nens i nenes, per desgràcia, comencen a conèixer molt bé: 
haver de fugir de casa per culpa d’una guerra. Ens presenta una família que viu en una casa com la 
nostra, que fa una vida semblant a la nostra... Però tot d’una, per la guerra, es veu forçada a perdre molt i 
haver de fugir lluny, buscar un lloc on recuperar la “normalitat”. El text és clar i senzill. Les il·lustracions 
tenen detalls per a totes les edats. Veurem com viuen els petits aquesta fugida i tot allò que fa la mare 
per arribar on calgui. Un conte, potser no tan amable com altres pel tema, que ajuda a explicar una 
situació  molt complicada i sempre incomprensible pels petits.

LA VERITAT SEGONS L’ARTUR
Tim Hopgood i David Tazzyman
Ed. Combel

L’Artur sap que ha fet exactament el que no podia fer... agafar la bicicleta gran del seu germà... ratllar el 
cotxe de la mare...  L’Artur té La Veritat al davant i ara mateix no són gaire amics... prova de transformar-
la, d’amagar-la, de capgirar-la... Un conte molt divertit, amb dibuixos molt expressius, que parla del tema 
de la sinceritat. Pot donar peu a parlar del tema després, o no... simplement a gaudir de la història de 
l’Artur i com se’n surt de tot plegat. 



MITJÀ  8, 9 anys
PASTÍS PER A ENEMICS 

Derek Munson i Tara Calahan King

Ed. Joventut

Hem d’avisar-vos que aquest conte està descatalogat... però podeu trobar-lo a les biblioteques del barri. Val 
molt la pena agafar-lo o demanar-lo en reserva perquè parla de com un nen arriba al seu poble, per 
vacances d’estiu, amb totes les ganes del món, fins que coneix al seu enemic número 1... El seu pare té la 
recepta secretíssima d’un pastís molt especial, el pastís per a enemics, el pastís per desempallegar-se del 
seu pitjor enemic! No us expliquem més, els nens i nenes potser s’hi veuen reflectits, potser tenen un 
enemic número 1, potser poden canviar les coses...

OTTOLINA I LA GATA GROGA

Chris Riddel

Ed. Cruïlla

Aquest és el primer de tres títols que ens expliquen les aventures de l’Ottolina, una nena amb uns pares que 
sempre viatgen. Ella viu sola amb el seu amic pelut i simpàtic, el Sr. Munroe. A cada llibre resolen un misteri 
i l’Ottolina té una manera de ser que agrada molt als lectors. La novel.la barreja l’estil de la narrativa amb el 
del còmic i fa que sigui un llibre fàcil de llegir i rellegir. Acostuma a atrapar als primers lectors, que tenen per 
davant dues aventures més d’aquests personatges.

LA LLISTA D'ANIVERSARI

Anna Manso i Gabriel Salvadó

Ed. Cruïlla

Potser podem avançar l’edat de lectura d’aquest llibre, ja sabeu que sempre és orientativa...

L’endemà de Reis, una nena ja comença a fer la llista dels regals que voldrà pel seu aniversari. Però aquest 
any, els pares li han posat condicions... han de ser regals que no s’hagin de guardar!!! El llibre atrapa molt ja 
només pel tema, que és força temptador pels nens i nenes. Té poc text a cada pàgina, clar i amb molt sentit 
de l’humor! Les il·lustracions també son divertides i és un llibre molt entretingut. Qui sap... potser animem a 
més d’un i d’una a fer una llista d’aquest tipus pel seu proper aniversari!!!



TOTS ELS COLORS DEL CAMALEÓ
Jordi Losantos Sistach i Cristina Losantos Sistach
Ed. Cruïlla

En aquest llibre coneixerem el Tami, un camaleó que el dia del concurs de caça de joves camaleons 
perd la capacitat de distingir els colors, ho veu tot gris... A partir d’aquí tot canvia per ell. Com que li 
falla la vista, canvia de color sense control, i no es pot camuflar. Decideix marxar del seu poble per 
no posar tothom en perill i comença un viatge per trobar el bruixot de la muntanya, un bruixot que 
pot curar tots els mals. Ho fa amb el seu amic Max i junts descobreixen moltíssimes coses, en Tami
es fa més fort i el descobriment més important serà que veure les coses d’una manera diferent no és 
cap malaltia. Un llibre amb aventures i emocions, guanyador del premi Vaixell de Vapor 2011. 

LA VERITAT SEGONS NINON
Oscar Brenifier i Iris de Moüy
Ed. Proteus.

Semblant a l’àlbum il·lustrat que hem  recomanat per a Cicle Inicial, “La veritat segons l’Artur”, 
aquest llibre, amb estil de còmic, ens explica la reflexió de la Ninon després d’haver trencat un gerro. 
A diferència de l’altra recomanació, aquest llibre parla de la veritat i la mentida des d’una vessant 
més filosòfica i per a nens i nenes més grans. L’autor hi barreja la faula d’Isop o el mite de la caverna 
de Plató per posar exemples a les reflexions de la protagonista. Amb aquest i altres títols, l’autor 
endinsa als lectors a llibres filosòfics, que els ajuden a reflexionar, treure les seves pròpies 
conclusions... en aquest cas sobre la veritat i la mentida. El format del llibre és atractiu i modern. 



SUPERIOR 10, 11 anys

SOLOS

Bruno Gazzoti i Fabien Vehlmann

Ed. Dibbuks

Creiem que tots els que teniu fills i filles al Cicle Superior sabreu de què estem parlant... 
Solos!!! Agradi més o menys, segur que tots els nens i nenes d’aquestes edats saben de què es 
tracta... Un còmic que està entusiasmant als joves lectors. Van publicant-se al nostre país els 
títols d’aquesta col·lecció que ha estat tot un fenomen. L’argument, ja d’entrada, atrau. Cinc 
nens es troben d’un dia per l’altre sols, a la ciutat ha desaparegut tothom... o no... Hauran de 
sobreviure sense adults, amb noves normes, perills. S’està recomanant a la majoria de 
ressenyes per aquestes edats perquè la situació en la que es troben els protagonistes té molt 
de suspens, acció, persecucions, fa patir una miqueta... i fins i tot pot fer por en algun 
moment. Emocions garantides!!! (Ah! alguns ocellets diuen que s’està preparant la pel·lícula... 
així doncs, llegim-lo abans!!!)

UN PETÓ DE MANDARINA

Eulàlia Canal i Sara Ruano

Ed. Barcanova

Absolutament preciós!!! La història d’un primer amor. Un text molt poètic, fàcil de llegir i molt 
agraït. En Tavi s’enamora de la Vanina, una nena que arriba nova a l’escola, refugiada d’una 
guerra. Ella no té una situació fàcil i ell, no sap ni com ajudar-la ni com expressar-li el que 
sent... A la classe en Tavi hi té companys de tota mena, però una de les coses que volem 
destacar és l’habilitat de l’autora per no jutjar ningú i per tractar tan bé temes com la gelosia, 
el lideratge, l’esforç, el coratge, l’enamorament... 



DUNA: DIARI D’UN ESTIU
Muriel Villanueva i Ferran Orta
Ed. Babulinka Books

Unanovel.la per a lectors/res avançats. Tot i que no té un vocabulari difícil, potser els temes dels que ens 
parla es poden entendre millor a partir del certa edat. La Duna, la protagonista de la història, i les seves dues 
germanes, han de passar l’estiu al poble del seu avi perquè la mare els ha explicat que “necessita estar sola”. 
La Duna no està massa emocionada amb la situació i, per acabar-ho d’adobar, el mestre els ha posat de 
deures d’estiu escriure un diari... A través d’aquest diari coneixerem les emocions i les descobertes de la 
Duna i com les viu. Un llibre que toca molts temes que poden interessar molt als nens i nens d’aquestes 
edats. Parla de canvis emocionals i físics, de la transsexualitat d’un amic, dels secrets de família... Per 
escriure’l, l’autora ha col·laborat amb l’associació ELNA, organització centrada en l’educació emocional de 
nens, pares i mestres.

ELS SECRETS DE L’ESCOLA. ON VAN LES MESTRES QUAN ES PON EL SOL?
Éric Veillé
Ed. Blackie Little Books

Recomanem aquest llibre, per divertit, per posar humor al tema de la tornada a l’escola, al primer dia d’un 
nou curs, al dia a dia dels alumnes. Ha estat recomanat pels mateixos mestres a les famílies, tant pels 
alumnes com pels pares i mares. Un llibre amb molt humor en el text i en les il·lustracions. Amb qüestions 
com “d'on vénen les substitutes? I els nens nous, on s'asseuran?”, “com aconsegueixen les cuineres fer menjar
per a tants nens? I per què no ens donen patates fregides quasi mai?” o “on van les mestres quan es pon el 
sol?”, tindrem una lectura entretinguda, fresca i molt molt divertida.

CORALINE
Neil Gaiman
Ed. Empuries

Aquesta és una novel.la de terror i fantasia. La protagonista, la Coraline, es muda de casa amb els seus pares. 
Com que encara no ha d’anar a l’escola i està avorrida, decideix explorar la seva nova casa. Descobreix una 
porta que, misteriosament, li mostra una casa exactament igual, amb la seva altra mare i el seu altre pare!!! 
Tot sembla molt millor fins que la Coraline descobreix el fosc secret que amaga el mirall d’aquests pares…. 
Una novel.la que pot atrapar als amants de les aventures misterioses, d’un autor a tenir molt en compte.


