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EDUCACIÓ INFANTIL PORTADA 

Caga, Tió! Antoni Dalmases. Ed Cruïlla. 
 
Al Pol li fa vergonya cantar la cançó del tió davant           
dels seus companys de la classe. Seguint els consells         
del seu germà, en lloc d’assajar la cançó s’entrena a          
clavar cops a tort i a dret per poder estomacar fort el            
tió i que així li cagui moltes coses. Però el tió només            
et fa cas quan li cantes la cançó, i els cops de pal             
només són per seguir el ritme com cal, i el Pol queda            
molt sorprès quan veu que no li ha cagat res. Potser           
si prova a cantar la cançó... 

 

El misteri del caganer. Antoni Dalmases. Ed Cruïlla. 
 
Al pessebre hi ha enrenou! Voleu saber què s’hi         
mou? De seguida us ho diré: és culpa del caganer! 

 

El mostruo de coclores.(cartoné) Anna Llenas. 
Amb aquest adaptació també els més petits podran        
posar nom a les seves emocions. Aprendran,       
juntament amb el monstre de colors a posr en ordre,          
l’laegria, la tristesa, la ràbia, la por i la calma. 
 

 

Orelles de papallona. Luisa Aguilar 
S.L. Kalandraka editorial. 
 
Tenir les orelles de pàmpol, el cabell indomable, ser         
alt o baix, 
prim o... 

 



Bona nit, Lluna. Núria Albertí. Mercè Galí. 
Ed. El cep i la nansa. 
 
Llibre + Música (a través d'un QR) amb els 7 poemes           
musicats.  
Bona nit, Lluna és un llibre de cançonetes de bressol.          
Conté 7 poemes musicats ideals per ajudar als més         
petits a agafar la son de manera dolça i tranquil·la. La           
música es pot descarregar a través d'un codi QR i ha           
estat arranjada i enregistrada per músics i cantants        
professionals. Les il·lustracions de Mercè Galí      
arrodoneixen aquest llibre amb traços tendres replets       
de color.  

 

 
 

CICLE INICIAL PORTADA 

La veritable història de caganer. Jordi Serra i        
Fabra. Ed Cruïlla.  
 
El Miquelet es prepara per sortir a actuar a la funció           
dels Pastorets. Està preparat darrere el teló, i el         
públic ja està assegut. Però de sobte li agafa una          
gran cagarrina, i no es pot aguantar. Què ha de fer? 

 

Plouen Poemes!Vanesa Amat Castells, M. Carme      
Bernal Creus, Isabel Muntañá Salarich. Eumo      
editorial 
 
Plouen poemes!” és una expressió de joia i        
sorpresa com la que senten els nens i nenes quan          
llegeixen, escolten o reciten poesia. Perquè la       
poesia ens fa veure el món d’una manera nova; és          
com la pluja que amara el paisatge i el torna fresc i            
net. Les seves gotes omplen l'infant de paraules,        
emocions, colors, ritmes i sensacions. 
Aquesta antologia inclou més de cent trenta textos        
poètics, agrupats en eixos temàtics, perquè els       
infants diguin, sentin, llegeixin i comparteixin poesia       
amb altres infants i amb els adults del seu entorn. 
  



Plou a bots i barrals. Mercè Ubach. L ‘abadia de          
Montserrat editorial. 
 
Contes esbojarrats, divertits i tendres. 
Amb moltes expressions vives, rimes i jocs de        
paraules. Els bessons Geni i Al en són els         
protagonistes. Amb un munt de preguntes      
esbojarrades i també de serioses per saber si ho         
has entès tot. 
I al final, la solució 
 
 
 

 

De què fa gust la Lluna? Michael Grejniec 
S.L. Kalandraka editorial. 
 
Un llibre tan rodó i saborós com la lluna plena. Els           
animals de la selva ens mostraran com les coses         
compartides sempre fan millor gust. 
 
 
 

 

Quin embolic! Anita Pouroulis. Horus editorial S.L./       
digutal leaf  
 
Si la teva mare et diu que t’has de pentinar el           
cabell, per alguna cosa serà. Si la mare de la Kiki           
insistia per a què la Kiki no fós tan mandrosa i es            
raspallés la llarga melena que tenia, seria per        
alguna cosa, això segur.  
Però la Kiki no fa gaire cas del consell de la seva            
marona... i no es pentina. I a la llarga, al seu cabell            
abans bonic s’hi poden trobar llapissos, regles,       
ocells, orenga, menta i farigola... i pot servir de         
paraigües i per netejar finestrals...  
Creus que exagerem? Vosaltres no heu vist el cap         
de la Kiki! La pobra mare, desesperada, li talla         
finalment el gran embolic que té la Kili al cap amb           
unes bones tisores i la Kiki es queda amb una          
melena curteta però pulida i neta! 
Aquest conte està escrit amb uns deliciosos       
rodolins, i les imatges són tan maques que només         
mirant-les ja passes una bona estona. A més, ens         
fa somriure i ens ensenya a ser curosos amb el          
nostre aspecte. Anita Pouroulis, la seva autora, ha        
fet molts llibres per a nens sempre divertits i que          

 

http://www.pamsa.cat/pamsa/cataleg/Plou-a-bots-i-barrals.html#
http://www.pamsa.cat/pamsa/cataleg/Plou-a-bots-i-barrals.html#
http://aladi.diba.cat/record=b1746646~S171*cat


ens ensenyen valors com la tolerancia, els bons        
hàbits i la superació 

 
 
 

CICLE MITJÀ PORTADA 

La muntanya de llibres més alta del Món. Rocio         
Bonilla. Animallibres. 
 
L’Enric estava convençut que havia nascut  
per volar. Mirava els avions, intentava fabricar-se       
ales de tot tipus, fins i tot va demanar poder volar           
com a regal per a Nadal! Però res no funcionava...          
Un dia, la seva mare li va explicar que hi havia           
altres maneres  
de complir el seu somni i li va posar un llibre a les             
mans. Aquell mateix dia, sense  
adonar-se’n, l’Enric va començar a volar... 
 

 

L’interrogant gegant. Eulàlia Canal. Animalibres. 
 
El dia que l’Arlet, el Lluc i l’Ibai van sortir d’excursió havia            
nevat tota la nit i la vall semblava un pastís de nata.            
Malgrat l’advertiment de la seva mare per a que no          
s’allunyessin de casa, els tres germans van voler pujar         
fins el cim de la muntanya i contemplar els prats i els            
boscos a tocar del cel. Però, sense que ho sabessin, un           
perill molt fosc s’apropava entre el núvols. 
 

 

Què en fas, d’una idea? Kobi Yamada. Mae        
Besom. Bibrabiro editorial 
 
Què en fas, d’una idea? Sobretot, si la idea és          
agosarada o, fins i tot, una mica esbojarrada… La         
tries? Camines amb ella? Fas veure que no        
existeix? Aquesta és la història d’un infant, d’una        
idea brillant i de com aconseguirà mostrar-la a        
tothom. No sembla fàcil, però a mesura que la         
confiança del nen creix, també ho fa la idea, fins          
que un dia passa una cosa increïble. 
És una història per a qualsevol persona, de        
qualsevol edat, que alguna vegada hagi tingut una        
idea que semblava massa gran, massa rara, massa        
complicada. És una història per donar la       
benvinguda a aquesta idea, per donar-li una mica        

https://www.animallibres.cat/botiga/cart.php?qty=1&id_product=1691&token=4d726e730ea5440679d8f70fd06d4e50&add&fitxa=1


d’espai per créixer, i per veure què passa després.         
De fet, és una història que acaba de començar… 

Emocionari. Rafael Romero. Cristina Nuñez. Ed.      
Palabras Aladas. 
 
Emocionari és un diccionari d’emocions, una eina       
per a que el nen i l’adult aprenguin a identificar les           
emocions per poder expressar i explicar el que        
senten. 
Aquest llibre descriu quaranta-dos estats     
emocionals de manera directa i varis de manera        
indirecta…. a través d’un recorregut El peix Irisat.        
natural que va enllaçant un amb un altre. 

 

El peix Irisat. Marcus Pfister. Ed. Beascoa. 
 
El peix Irisat, gràcies a les seves escates de mil          
colors, és lanimal més bonic de loceà. Tot i això, es           
troba sol. Per què els altres peixos no volen jugar          
amb ell? Un llibre amb il·lustracions meravelloses       
que ens ensenya la importància de saber compartir 

 

 
 
 

CICLE SUPERIOR PORTADA 

L’arbre de les històries. Eulàlia Canal.      
Animallibres, Col. La formiga 
 
Tot va començar amb una notícia a la premsa: «Ben          
aviat les biblioteques desapareixeran. Els llibres      
seran substituïts per càpsules de lectura». Després       
va venir l’ordre d’enderrocament… I per a complicar        
més les coses, la Nit de Reis, en Jonàs el bibliotecari           
troba una nena misteriosa a les portes de la         
biblioteca. Qui pot ser aquest personatge captivador       
que capgirarà la vida d’en Jonàs? 
 

 



Cagadets de por. Pasqual Alapont. Francesc      
Santana. Ed. Bromera 
 
Manel i el seu avi Frederic tornen més esbojarrats         
que mai. Els nostres herois van a Mallorca de         
vacances i… les seues barrabassades fan tremolar       
tota l’illa: estan a punt de fer caure l’avió, s’enfronten          
amb uns contrabandistes i, entre altres peripècies,       
els confonen amb uns bruixots.  

 

Escarlatina, la cocinera cadáver. Ledicia Costas.      
Ed Anaya. 
 
Si el teu aniversari coincideix amb el Dia dels         
Morts… prepara’t per una sorpresa mortal. Això és el         
que li passa a Román Casas, qui somia amb ser un           
prestigiós xef i demana un curs e cuina per al seu           
desè aniversari. Però`en comptes del curs, rep un        
taüt negre amb instruccions per activar a Escarlatina,        
un a cuinera el segle XIX i la seva inseparable Lady           
Horreur, una aranya amb accent francès. 
Una odisea de mort on no faltaran ingredients        
d’aventura, misteri i molt d’humor.  

Els secrets de l’escola. On van les mestres quan         
es pon el sol? Éric Veillé 
Blackie Little Books 
 
Milers de mestres francesos han recomanat aquest       
llibre a alumnes i pares. És indispensable per        
resoldre una qüestió important, importantíssima.     
D’on vénen els mestres? De quan està datada la         
primera aparició? Saben fer altres coses quan surten        
de classe? I què fan de nit, quan l’escola està          
tancada i barrada? Aquest llibre, amb unes       
il·lustracions divertidíssimes, ens resoldrà fins i tot       
l’enigma de les faltes d’ortografia. 

 



Roba estesa. Mercè Ubach.Comanegra 
 
La frase feta “Calla, que hi ha roba estesa” serveix          
de pretext per tractar el delicat tema de la malaltia          
d’una nena prima i pàl·lida que va amb pijama tot el           
dia. No sabem de què pateix ni si es curarà, però           
veiem l’optimisme amb què s’enfronta a una       
operació, pensant en quan tornarà a l’escola i        
retrobarà la seva millor amiga. El seu germà, curull         
de tendresa i optimisme, li dóna la mà i alguna          
resposta a preguntes que no sempre en tenen. 

 

 


