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 INFANTIL 3,4 i 5 anys 

ELS CALÇOTETS DE L’ÓS BLANC  

Tupera Tupera 

Ed. Andana 

 

L’Ós Blanc ha perdut els seus calçotets! El seu amic ratolí l’ajudarà a buscar-los, tot 
descobrint aquesta peça de roba interior d’altres animals. Tenim davant una 
divertida i original proposta d’una parella, Tupera Tupera, que haurem de seguir de 
ben a prop. 

  

 

 

OSO QUIERE CONTAR UNA HISTORIA   

Philip C. Stead i Erin E. Stead  

Ed. Océano Travesía 

  

Seguim amb óssos, però amb un estil totalment diferent. Comença l’hivern i l’Ós 
d’aquest conte té una història per explicar i mooolta son... Tots els seus amics 
voldrien escoltar-la però han de preparar-se pel fred que arriba. Aconseguirà 
explicar-la abans que arribi l’hivern? Un àlbum amb unes delicades il·lustracions i un 
ritme dolç i tranquil. 

  

  

 



LA OLA  
Suzy Lee 
Ed. Barbara Fiore 
  
Una nena arriba a una platja... juga amb les onades, amb l’onada... no podem dir 
massa més perquè aquesta història, sense paraules, té tantíssimes opcions d’explicar-
se, de mirar-la, d’interpretar allò que passa... El que sí recomanem es seure ben 
còmodes, amb calma... i gaudir de les magnífiques il·lustracions de la Suzy Lee! 
 
 
ATRAPAT  
Oliver Jeffers 
Ed. Andana 
 
Aquest autor ens agrada molt i creiem que aquest llibre us farà passar una molt bona 
estona . En Floyd juga amb el seu estel fins que aquest queda atrapat dalt d’un arbre. 
Per tal de fer baixar l’estel, el nen intenta tota mena de “llançaments”... La manera de 
fer de l’autor, fa que els nens i nenes no deixin de sorprendre’s cada vegada que en 
Floyd té una nova idea... 
  
 
AVIS  
Chema Heras i Rosa Osuna 
Ed. Kalandraka 
  
Teníem moltes ganes de recomanar aquest àlbum perquè ens encaaaaanten els avis!!! 
I aquest llibre és una delícia! Aquesta nit hi ha ball a la plaça del poble. El Ramon 
anima la Ramona a anar-hi, però ella troba que ja és massa gran, que té les cames 
massa primes, que té els ulls tristos... L’amor entre aquests avis, les paraules del 
Ramon, la picaresca de la Ramona en les seves respostes, la dolçor de la seva relació... 
Magnífic! 
  
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  

 
 



 
 

INICIAL  6, 7 anys 
 

 

LA MEVA TROBALLA  

Silvia Vechini i Maria Girón 

Ed. Tramuntana 

  

Aquest és un d’aquells àlbums que ens agrada perquè no hi sobra ni hi falta una 
sola paraula. On text i il·lustració van de la mà. Deixeu-vos portar per l’endevinalla 
que ens fan les autores amb text i dibuix, gaudiu de tots els petits detalls de cada 
pàgina i... sabreu de què està parlant?  

  

 

JO VAIG AMB MI  

Raquel Diaz Reguera 

Ed. Thule Ediciones 

  

A la protagonista d’aquesta història li agrada el Martí. Els seus amics li recomanen 
que, perquè el Martí es fixi en ella, potser hauria de canviar el pentinat... potser no 
hauria de xerrar tant... potser les ulleres no ajuden massa... Però val la pena 
canviar-ho tot? per agradar? agradar a qui? s’agradarà ella si ho fa?  Recomanem 
aquesta gran història de la Raquel Diaz Reguera (per a petits i grans) 

 

 



 
BONA NIT. POEMES PER A L'HORA D'ANAR A DORMIR  
Salvador Comelles i Mercè Galí 
Ed. Publicacions de l’Abadia de Montserrat 
  
Un llibre per tenir molt abans dels sis anys, que podem llegir els grans en veu alta i 
gaudir plegats de les fantàstiques il·lustracions de la Mercè Galí. L’hem recomanat 
aquí perquè és una molt bona lectura de “tauleta de nit” pels nens i nenes. De ben 
segur que amb els 16 poemes del Salvador Comelles, aniran a dormir contents, 
relaxades... El boníssim tàndem autor-il·lustradora ens farà tancar els ulls amb un 
somriure als llavis... 
  
 
L’ANELL DE LA NUR  i  ON DORMEN ELS ESTELS? 
Marta Jarque i Lluís Farré i Elisenda Queralt i Noemí Villamuza 
Ed. Bambú 
  
Us recomanem dues històries de tota una col·lecció classificada per edats amb tot 
un ventall de temes i estils. Aquestes dues ens presenten, per una banda una nena 
que perd l’anell que li va regalar l’àvia i l’aventura que l’espera per recuperar-lo i per 
altra, una bonica història d’amistat entre un nen i una nena. Teniu un munt de títols 
per triar, tots ells adaptats a les edats recomanades i amb il·lustracions ben diverses. 
  
 
EL REGAL DE MITJANIT  
Hong Soon-mi 
Ed. Tramuntana 
  
Quin regal descobrir aquest àlbum! No explicarem massa... només destacar que el 
text, absolutament poètic, juntament amb els personatges que hi apareixen, la 
màgia, la suavitat que envolta tot plegat, ha fet que el vulguem recomanar molt i 
molt! Creiem que és una petita joieta que cal tenir a la biblioteca de casa. 



 
 

MITJÀ  8, 9 anys 

  
 

  

TRENFUGIADOS   
José Campanari i Evelyn Daviddi 
Ed. La Fragatina 
  
Amb aquest àlbum podrem seguir les converses que tenen un grup de nens 
respecte el tema dels refugiats. La seva àvia els escolta però diu poc... deixa que 
siguin ells qui s’expliquin i treguin les seves pròpies conclusions. El protagonista 
de la història els anomena “Trenfugiados”, ja veureu el per què. Seguint uns 
diàlegs senzills, juntament amb els dibuixos clars i descriptius, l’autor parla dels 
milers de persones que es veuen obligades a marxar de casa seva. 
  
  
 
 
ANATOMIA   
Hélène Druvert 
Ed. Maeva 
  
Aquí us presentem i recomanem moltíssim un àlbum de coneixements sobre el 
cos humà. “Anatomia” és un llibre fantàstic, ple, pleníssim de detalls sobre el 
nostre cos. És molt rigorós i una meravella de disseny, amb solapes i encunys 
(“troquelats”). Els textos han estat elaborats pel pare de l’autora, que és metge i 
són breus i clars. Un àlbum per tenir molt en compte!  
  
  
  

  

 



 
CONTES DE BONA NIT PER A NENES REBELS 
Elena Favilli, Francesca Cavallo i 60 il·lustradores 
Ed. Estrella Polar 
  
Llibre recomanadíssim aquestes darreres setmanes i creiem que no n’hi ha per menys… Tot 
un recull de 100 grans dones, de les que se’ns explica la seva vida, les seves fites i 
acompanyades de les il·lustracions de 60 autores! A cada pàgina es descriu una d’elles i 
només la portada ja fa venir ganes d’obrir-lo. Val molt la pena descobrir autores, 
inventores, models, científiques i tot allò que van aconseguir. 
  
 
PODRIES  
Joana Raspall i Ignasi Blanch 
Ed. Takatuka 
  
Un altre recomanació que parla de refugiats, però a través dels versos de la gran Joana 
Raspall. Ella és una de les poetesses que més agrada als nens i nenes pel seu llenguatge 
proper i afinat. També és una mestra apropant-se als lectors i fent-nos sentir allò que 
descriu, en aquesta ocasió, trist... Les il·lustracions de l’Ignasi Blanch són meravelloses per 
acompanyar el text. L’hem recomanat en aquest franja perquè creiem que és una molt 
bona edat per llegir-lo sols i “sentir” el que viuen els personatges descrits. 
 
 
LA VERITABLE HISTÒRIA DEL LLOP 
Nathalie Pons 
Il·l. Carlos Lluch 
Ed. Barcanova 
  
Coneixerem la veritable història d’un personatge que està ben fart de ser sempre el dolent 
dels contes, de menjar-se àvies, d’espantar animals... L’autora del llibre rep un correu 
electrònic del llop demanant que l’ajudi a donar a conèixer al món com és ell realment. Un 
llibre àgil i divertit que aclarirà alguns malentesos...  



 
 

     SUPERIOR 10, 11 anys 

  
 

EL MEU PARE ÉS UNA PISSARRA   
Jaume Cela 
Il·l Montse Español 
Ed. Barcanova 
  
En aquest llibre, en Pep, ens presenta al seu pare, un persona que amaga una bonica i 
important història darrera de cadascun dels seus tatuatges . I sembla que en té molts! Ja 
d’entrada el tema és molt original i pot despertar la curiositat de molts lectors, però a més, ens 
dóna una visió dels món dels tatuatges que, si no els coneixem de ben a prop, potser no ens 
havíem plantejat. Tot plegat acompanyat d’unes il·lustracions que aporten detalls afegits al 
text.  
 
 
 
  
L’ILLA DE PAIDONÈSIA  
Oriol Canosa 
Il·l. Gabriel Salvadó 
Ed. La Galera 
  
Aquesta és una de les novel·les proposades pel proper Premi Atrapallibres 2018! El 
protagonista que viatja en un creuer amb els seus pares, decideix abandonar-los, cansat 
d’aguantar les seves discussions. Així arriba a una illa deserta on decideix crear un nou país on 
només hi tindran cabuda nens i nenes. A través de cartes per fer una crida a tots els nens del 
món, seguirem la creació de Paidonèsia. El llenguatge d’aquesta història és desenfadat, 
irreverent i els adults no en sortim massa ben parats... però això... també agrada!  



 
EL PETÓ DE LILI MARLEEN     
Pep Molist  
Il·l. Jorge del Corral 
Ed. Barcanova 
 
Aquest llibre ens explica la història d’en Pere, un nen carregat de pors que viu en un poble on tothom 
espera la tornada de la Lili Marleen, un personatge que sembla ser portadora de solucions màgiques i 
meravelloses. En Pere coneix al senyor Salom, un misteriós fotògraf que li explicarà la seva relació 
amb la Lili i que serà una gran ajuda per  a la pèrdua d’aquestes pors.  
 
 
ENCICLOPÈDIA MISTERIOSA DELS ÉSSERS DIMINUTS  
Alicia Casanova 
Il·l. Fernando Falcone 
Ed. Animallibres. 
  
I ara un llibre de fantasia per gaudir dels coneixements de la Doctora Caterina Plum, experta en 
zoologia i botànica màgiques! En aquesta enciclopèdia hi trobarem un munt de personatges fantàstics 
que viuen entre nosaltres... fades, follets, trols. Coneixerem per què, de vegades, passen coses 
estranyes a casa i qui en són els responsables. Tot i així, encara que hi hagi aquest gran recull, potser 
encara ens queden personatges per descobrir?...... 
  
NO EM RATLLIS 
Flavia Company 
Il·l. Luci Gutiérrez 
Ed. Cruïlla 
  
En aquest llibre, l’autora ens presenta 91 microrelats utilitzant frases fetes, però en el seu sentit 
literal. Enganxar-se els llençols… canviar l’aigua de les olives… tenir una flor al cul… Els protagonistes 
són els alumnes de l’Institut Fanals i, com podeu imaginar, estem recomanant una lectura molt i molt 
divertida. Si us agrada, també trobareu “Al teu Rotllo”, de la mateixa autora, els mateixos personatges 
i el mateix sentit de l’humor. 



I abans d’acabar... deixeu-me recomanar-vos a vosaltres una joia. Un llibre que es va publicar ja fa uns anys i que posaré a 
la meva carta als Reis Mags... Shhhhhh...  

 

 

 

 

 

 

 

 

SEDA  

Alessandro Baricco i Rebeca Dautremer 

Ed. Edelvives 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

     MOLT BONES FESTES, MOLT BON CAP D’ANY I MOLT BONES LECTURES! 


