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 INFANTIL 3,4 i 5 anys 

UN PEQUEÑO BOSQUE MISTERIOSO 

Susumu Shingu 

Ed. Blume 

 

Aquest àlbum il·lustrat ens mostra el bosc des de la sortida del sol fins que s’amaga. 
A cada pàgina es despleguen precioses escultures de paper, amb colors vius i 
formes clares. Permet observar, buscar, descobrir potser alguna cosa nova cada 
vegada que el llegim... Tot plegat, acompanyat d’un text poètic, breu. Això sí, és 
d’aquells llibres que cal manipular amb compte... és d’aquells “delicats”  

  

 

 

COM AMAGAR UN LLEÓ    

Helen Stephens 

Ed. Beascoa 

 

Un lleó que passeja per la ciutat i vol un barret, ha de fugir “per potes” de la gent 
del poble. S’amaga a la caseta de nines de l’Iris que, evidentment, l’haurà d’ajudar... 
Una història molt divertida i tendra on l’Iris se les haurà d’empescar per amagar el 
seu nou amic a casa... Si us agrada, també podreu trobar “Com amagar un lleó a 
l’escola” i “Com amagar un lleó a l’àvia”. 

  

  

 



 
BIBI APRÈN A COMPARTIR 
Alejandro Rosas 
Ed. Tandem 
 
La Bibi és l’encantadora protagonista d’una sèrie de llibres curts sobre la seva vida 
quotidiana. Són contes divertits, alegres, de colors vius i il·lustracions que recorden 
molt i molt als traços d’un infant. Uns contes amb els que els més petits segur que es 
troben identificats. Hi ha diversos títols “La Bibi va a l’escola”, “La Bibi es talla els 
cabells”, “La Bibi se’n va al llit”... Segur que en voldreu tenir més d’un!!! 
 
 
QUATRE CONTES D’AMOR (tardor, hivern, primavera i estiu) 
Imapla 
Ed. A buen paso 
 
Com sempre, l’Imapla l’encerta. Aquesta vegada amb quatre petits relats sobre 
l’arribada de les estacions, explicada a través de la relació entre un núvol i un arbre. 
Dibuixos originals, colors que atrauen i un text breu i clar, fan d’aquest conte de mida 
petita una gran troballa per a les nostres biblioteques. 
  
 
EL LLOP, L’ÀNEC I EL RATOLÍ 
Mac Barnett i Jon Klassen 
Ed. Joventut 
 
Què pot passar dins la panxa d’un llop... que engoleix un ratolí... que allà dins hi troba 
un ànec... que ha fet d’aquell lloc la seva casa? Recomanem aquest conte per original, 
divertit, amb moltíssima imaginació. Un text magnífic acompanyat d’unes il·lustracions 
molt expressives. La història, ben diferent a tot el que es pot trobar, ens atrapa i 
sorprèn alhora.  
  
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  

 
 



 

     INICIAL  6, 7 anys 
 

 

L’ESPERA 
Gina Clotet i Maria Girón 
Ed. Tramuntana 
 
Estem davant d’aquelles joietes que cal conèixer. Un àlbum amb un text meravellosament 
filat i acompanyat d’unes il·lustracions que fan encara més plena la història. La Joana, la 
protagonista, és una nena pacient, decidida, dolça, independent... ens transmet l’emoció 
de triar i viure una aventura, d’esperar, esperar molt, de decidir, de dubtar, d’improvisar... 
Simplement meravellós. 
 
 
 
 
ALEGRIA 
Ricardo Alcántara  
Il·l. Elia Fernández Tobella  
Ed. Baula 
 
L’Alegria va néixer al circ, de pare pallasso i mare ballarina. Era feliç viatjant en els carros, 
escoltant el rebombori dels assajos, els riures i aplaudiments del públic. Un dia va descobrir 
allò que volia ser: trapezista. Però com deia el seu pare: “cal ser molt valenta i tenir ales, 
encara que no es vegin”. Aquest llibre de Ricardo Alcántara, perfecte per aquells nens i 
nenes que comencen a llegir sols, o amb una mica d’acompanyament, ens té des del 
principi fins al final amb un dolç somriure als llavis...  
  

 



 
¡ESTELA, GRITA MUY FUERTE!   
Bel Olid i Martina Vanda 
Ed. Fineo 
 
Aquest conte parla d’abusos sexuals a menors. Està pensat perquè nens i nenes el 
llegeixin acompanyats d’una persona adulta, responsable, que els ajudi amb els 
continguts i amb allò que li passa a l’Estela. La protagonista ha de fer front a 
diverses situacions que no li agraden, entre elles l’abús sexual per part d’una 
persona propera. La seva autora diu: “Els nens i nenes s’han de fer respectar i 
aprendre a demanar als adults que els respectin de la mateixa manera que se’ls 
exigeix a ells que respectin al grans. És important que sàpiguen que hi tenen dret, 
que tenen dret a dir NO, encara que siguin nens”. Deixo també l’enllaç al catàleg 
aladí de Biblioteques on trobareu altres títols relacionats amb els abusos a menors i 
les seves edats recomanades.  
http://aladi.diba.cat/search~S171*cat/d?Infants+Abusos+sexuals+Contes+infantils&
search_code=a 
 
 
 
LA VACA DEL BRIC DE LLET 
Sophie Adriansen i Mayana Itoïz 
Ed. Birabiro 
  
Ja sabeu que no ens agrada massa això de les edats recomanades, però sí que és 
veritat que poden ajudar una mica alhora de decidir-se per un llibre o un altre. Hem 
posat aquí aquest conte perquè voldríem que el petit lector pogués riure tant com 
l’adult amb la historia. El trobem absolutament divertit. Senzillament és la reflexió 
del protagonista sobre la vaca que viu dintre del bric. No té més, ni ho necessita. El 
recomanem per passar una molt bona estona (i també per si voleu obrir un debat 
sobre l’origen dels aliments que tenim a casa) 
  
 
  

http://aladi.diba.cat/search~S171*cat/d?Infants+Abusos+sexuals+Contes+infantils&search_code=a
http://aladi.diba.cat/search~S171*cat/d?Infants+Abusos+sexuals+Contes+infantils&search_code=a


 
 

MITJÀ  8, 9 anys 

  
 

  

TÍROLI, PIROLI , POP, o la vida ha de ser més que això 
Maurice Sendak 
Ed. Kalandraka 
 
Si volem llegir i observar un àlbum que no ens deixi indiferents, busquem les 
obres de Sendak. Tíroli, Piroli, Pop el recomanem per tothom que gaudeixi amb 
llibres poc convencionals. La història: una gossa que té de tot però no està 
satisfeta. Vol alguna cosa que no té perquè “la vida ha de ser més que això...” 
pensa. A partir d’aquí i marxant de casa seva, viatjarem amb ella, trobant 
personatges ben curiosos, situacions potser “estranyes” i  buscant convertir-se en 
la primera actriu del “Teatre Mundial de la vora del Foc”. Com sempre ens passa 
amb Sendak, tal com si estiguéssim en un somni. 
  
 
 
ELS DIES FELIÇOS 
Bernat Cormand 
Ed. A buen paso 
  
Aquest àlbum és una delícia... ens explica la història d’amor de dos nens, en Jacob 
i el protagonista. La relació entre ells, allò que els agrada, l’amagatall de l’arbre... 
Tot està narrat i il·lustrat d’una manera absolutament delicada (que no vol dir 
tova) i realista. Un llibre molt, molt bonic.  
 
  
  

 



 
LLADRES DE JOGUINES   
Joan de Déu Prats   
Il·l. Daniel Jiménez 
Ed. Baula 
 
Un llibre fàcil de llegir, amb lletra gran i capítols curts. Això, per una banda, ja el fa atractiu 
per primers lectors de petites novel·les. Per altra, l’argument: una banda de lladres ben 
curiosa que es dedica a robar les joguines més especials. Sort en tenim del Roger i la Mireia 
que provaran d’acabar amb els plans de la banda. 
 
 
  
UN MAR DE PLÀSTICS 
Kirstin Blom i Geir Wing Gabrielsen 
Ed. Takatuka 
  
A través de la història d’un au marina, el fulmar boreal, veurem com estan afectant al mar les 
tones de plàstic que llencem. El llenguatge és senzill i les fotografies ben clares i dures en 
algun moment. El llibre combina la vida dels animals que conviuen amb aquesta realitat amb 
explicacions d’allò que està passant i les solucions que es proposen actualment. 
 
 
 
EL LLADRE D’ENTREPANS 
André Marois  i Patrick Doyon 
Ed. Cruïlla 
  
Aquesta novel.la gràfica, guanyadora del Premi Atrapallibres 2018 en la categoria de 9 anys, 
ens explica els maldecaps d’en Martí per trobar el lladre que li pren els seus deliciosos 
entrepans... i no serà fàcil perquè, un cop descartats nens i nens de la seva edat... queden els 
adults més propers!!! Destaquem sempre els nominats o guardonats a l’Atrapallibres perquè 
el jurat està format per nens i nenes lectors, de les diferents franges d’edats. Qui millor per 
valorar les seves lectures!!! 
  
 



 
 

 SUPERIOR 10, 11 anys 

  
 

UN NOI ANOMENAT NADAL 

Matt Haig 

Il·l Chris Mould 

Ed. Estrella Polar 

  

És veritat que el clima ja no acompanya aquesta lectura... però no la deixeu passar!  Podeu reservar-la 
pels propers nadals, però us recomanem que no deixeu de llegir, petits i grans, aquesta novel.la 
guanyadora del 13è Premi Atrapallibres en la categoria de 10 anys. La veritat és que no podia ser 
d’una altra manera... És absolutament fantàstica. No volem dir massa... només que el protagonista, el 
Nikolàs, un nen d’11 anys que viu a Finlàndia amb el seu pare, ens atraparà absolutament. En llegir-la 
podreu sentir màgia, tristesa, ràbia, alegria... Una història on es barreja la dura situació del 
protagonista amb una aventura plena d’elements fantàstics com follets, trolls, rens voladors... per a 
tothom que no tingui por de creure en la màgia.  

 

TÀNIA CLARAVALL 

Maria Parr 

Il·l Zuzanna Celej 

Ed. Nòrdica 

  

I seguim amb històries ambientades en fred i neu... però és que són tan i tan recomanables... En 
aquest cas, estem davant la segona novel.la de la Maria Parr i hem decidit haurem de seguir aquesta 
autora de ben a prop.  La Tània, una nena de 9 anys, us enamorarà des del primer moment. La Tània 
viu a Claravall, un petit poble de muntanya. És sincera, feliç, valenta, alegre i disposada a fer feliç 
tothom que l’envolta. La relació amb en Gunnvald, el seu padrí i millor amic, de més de 70 anys, és 
absolutament meravellosa i imprescindible de llegir. Una de les coses que més ens agrada: que et 
transporta des del principi allà mateix, a Claravall, al costat de la Tània i la resta de personatges. 



 
EL LLIBRE D’HORES DE JACOMINUS GAINSBOROUGH 
Rébecca Daumetrer 
Ed. Baula 
  
Una meravella d’àlbum il·lustrat. És una autèntica obra d’art. De fet, l’autora no ens deixa mai 
indiferents. Les seves il·lustracions són meravelloses. Estan sempre pleníssimes de detalls i conviden a 
gaudir d’elles sempre, sense pressa... La història, text i il·lustració de la mateixa autora, narra la vida 
d’un conill des del principi fins al final. Senzillament això. Com ella mateixa diu: “és una manera 
poètica i refinada de parlar de la vida d’algú”  
 
 
EL MEU PRIMER LLIBRE DE LA RELATIVITAT 
Sheddad Kaid-Salah Ferrón 
Il·l Eduard Altarriba 
Ed. Joventut 
  
Per fi podem entendre amb claredat què és això de teoria de la relativitat! . Els protagonistes Albert 
Einstein i Alice ens ajudaran a comprendre, a través de capítols com “la velocitat” o “ l’espai”, d’on ve 
la teoria, què significa, anècdotes... I tot plegat de manera molt clara i precisa. 
  
 
EL MEU TIET PATXUNGUIS 
José Ignacio Valenzuela “Chascas” 
Il·l Patricio Betteo 
Ed. Birabiro 
Després de “La iaia no hi toca”, l’autor ens ofereix aquesta història on l’Eva, una nena que es creu poc 
afortunada, ha d’anar a passar l’estiu a casa el seu tiet, al que coneix ben poc. Els pares de l’Eva han 
decidit viatjar sols per solucionar els seus problemes i ella ha d’anar a casa el tiet Nino unes quantes 
setmanes... El text és fresc, amb humor, però també emotiu. Una novel·la on veurem com l’estrafolari 
tiet i la seva neboda passen de ser uns gairebé desconeguts a ser dues persones que es canvien la 
vida l’un a l’altre. 



 

 

i per acabar... una joieta que podem regalar-nos... 

 

 

 

 

SEMPRE T’ESTIMARÉ 

Robert Munsch i Noemí Villamuza 

Ed. Andana 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

     QUE TINGUEU MOLT BONES LECTURES! 


