
LLEGIR ENS FA GRANS! 

 

 

En Pinxo i l’orquestra. Presentem un llibre molt 

pedagògic i atractiu. El Pinxo vol fer un concert al 

bosc i buscarà músics que l'ajudin. Cada un ens 

tocarà un fragment d'una peça musical... Sons de 

veritat que activa el nen o nena prement uns 

botonets. Així es van descobrint molts instruments 

com el violí, el fagot, la celesta, el piano, el 

contrabaix, el clarinet... Una manera molt divertida 

d'introduir els més petits (des d’1 any a 6 anys, es 

relatiu) al món de la música clàssica. També hi ha 

altres versions com la de Rock. Té un cost 

que oscil.la entre els 13€ i 15€. El vam trobar a 

l'ABACUS. 

Editorial Estrella Polar 

 

Però, per què no avancen? Hi ha un enorme embús a 

la carretera, la cua és tan llarga que no es veu el final. 

Una sorpresa enorme espera al final de la cua. 

Recomanable per alumnes d'educació infantil. 

Editorial Corimbo 

 

 

 

La col.lecció del NARVAL. Un primer còmic amb lletra 

de pal i que serveix per a què els més petits s'enganxin 

a la lectura de manera fàcil i divertida. 

Editorial Joventut 

 

 

 

http://oscil.la/


 

 

Col·lecció Bitmax&Co. Novel·la gràfica per a nens i nenes 

de 6 a 12 anys! A El Robot del bosc, en Mus i en Wagner 

coneixen un robot, anomenat Bitmax, que és molt especial! 

Coneixereu més aventures d’aquests personatges a 

Superporc, El drac d’or i Paolo, el gos pastor.  

Editorial Combel 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Princeses oblidades o desconegudes. És un fascinant 

llibre que et transporta a un món de princeses, però no 

de les princeses de conte que tots coneixem... són 

princeses gens conegudes, amb històries diferents, 

divertides, misterioses, curioses... que ens faran 

imaginar i riure. Amb un to irònic i ple de 

complicitats, és un llibre que agrada a infants i adults. 

Les il·lustracions són també una meravella! 

Editorial Baula 

 

Les coses que se'n van és un conte preciós que explica de 

manera molt visual i poètica que les coses canvien, que 

moltes són efímeres però que, en canvi, n'hi ha que duren i 

són per sempre. L'efecte de passar planes transparents és 

un recurs que sorprèn i atrapa els més petits.  

Editorial Combel 



Miriam Tirado, consultora de criança conscient ens 

explica amb aquest conte la història d’una nena 

que descobreix un secret que tots tenim: el melic i 

el seu fil invisible que  ens uneix amb totes les 

persones que estimem i que ens permet estar 

connectades amb elles encara que no hi siguin, o 

estiguin lluny. Un conte que emociona als més 

grans i ressona en els més petits, que ajudarà a 

transitar separacions, dols i enyorances. Les 

il·lustracions són molt boniques, i el recomanem a 

partir dels 4 anys. Editorial: B de Blok (Ediciones 

B). 

 

 

Et menjadé! i Aventura total. Dos divertits llibres 

que han llegit i recomanat els nens i nenes de 

primer curs  de la nostra escola. 

Editorial Kókinos i Editorial Beascoa 

 

 

 

 

Males bèsties. Una 

sèrie molt i molt 

divertida amb uns 

protagonistes  amb 

plans terrorífics! 

Editorial Barcanova 

 



 

 

 

Un llibre que parla de la diversitat familiar a 

través d’unes il·lustracions molt cuidades i uns 

textos en rima. És molt amè de llegir! El 

recomanem per a tots els públics. Editorial: 

somoslibros 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precisament així. El gran Kipling comparteix les 

històries que explicava a la seva filla, de petita, amb 

una màgia molt especial! Com va créixer la trompa de 

l'elefant, com van sorgir les taques del lleopard, com 

van néixer les lletres...  d'una manera divertida i 

inusual! 

Segur que us agradarà! 

Editorial Joventut 

 

 

 

Les Germanes Grémillet 1. El somni de Sarah. 

Un nou còmic juvenil de Barbucci, recomanat a 

partir de 9 anys. Tres germanes ben diferents, 

La Sarah, la Cassiopea i la Lucille, troben una 

misteriosa foto...  

Només podran resoldre el misteri endinsant-se 

al bosc ple de secrets de la família Grémillet... 

Editorial Astronave 

 



Els inefables Compas!  Llibres molt entretinguts que 

venen del món youtuber i que segur que a molts dels 

nens i nenes de la nostra escola els sonaran.  

Editorial Planeta 

 

 

 

 

La revista Petit Sàpiens porta a cadascun dels seus 

números temes molt interessants que desperten la 

curiositat dels més petits. Les revistes són també una bona 

manera de gaudir llegint. 

 

 

 

 

Una recomanació especial per a pares, mares, 

educadors, educadores i joves que els agradi el 

món del rol: un llibre amb una edició preciosa 

pensat per a preparar partides de rol de fantasia 

en un món medieval per a majors de 6 anys. 

Proposa escenaris, personatges, mapes, bestiaris i 

demés per poder preparar tantes partides com 

vulguis. Diversió, imaginació i moments de connexió en família, o 

amics...A llegir i jugar! Editorial: nosolorol ediciones. 

 

 

Contes per telèfon del gran Gianni Rodari. Per llegir i 

tornar a llegir i imaginar mons irreals i fantàstics. 

Editorial Joventut 

 

 

 



Vols ser la meva amiga? Recomanat dels 8 als 12 anys. 

La Lea s’acaba de canviar de casa i se sent lluny de tot. 

Veureu com se les empesca per fer nous amics... 

perquè de tímida, ella, no n’és gens! 

Editorial Blackie Books 

 

 

Per preparar el pas a secundària, un llibre per riure i no 

parar de llegir, com tots els llibres del James Patterson. 

Us adjuntem un enllaç de tots els seus llibres: 

https://www.grup62.cat/llibre-1-els-pitjors-anys-de-la-

meva-vida/95573 

Editorial Estrella Polar 

 

I una proposta de la seva sèrie protagonitzada per la Max 

Einstein, una nena de dotze anys amb moltes ganes de 

canviar el món mitjançant la ciència.  

 

 

 

 

Sèries de detectius per tots els gustos! L’Agència de            

detectius num.2, el casos de l’Enola Holmes, 

l’Agatha Mistery, Cosins SA, l’Amanda Black, que 

tot just acaba de sortir, o la clàssica i sempre 

recomanable Penya dels tigres.  

 

 

https://www.grup62.cat/llibre-1-els-pitjors-anys-de-la-meva-vida/95573
https://www.grup62.cat/llibre-1-els-pitjors-anys-de-la-meva-vida/95573


 

 

El reino animal. Mitjançant precioses il·lustracions, 

aquest llibre sobre el regne dels animals ens acosta al 

món dels vertebrats i invertebrats amb detalls 

desconeguts . 

      Horus Editorial 

 

 

 

Llibres divertits per aprendre a programar seguint  el 

model de l’Scratch.  

 

Editorial Vicens Vives 

 

 

 

 

 

 

La regla mola. Si saps com funciona. Un llibre que 

explica de forma molt  propera l’arribada de la 

menstruació.  

Editorial Montena 

 


