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Qui Què Qui   

Olivier Taller 

Bira Biro 

Es  un llibre-joc pensat per potenciar les capacitats 
d’observació dels més petits. A cada doble pàgina hi ha una pregunta i molts personatges. 

Qui fa què? Tots es diverteixen mirant i buscant i descobrint. 

 

 

¿On és la lluna? 

Jordi Amenós, Albert Arrayás 

 

Fragmenta  

Una nit, en Pau va veure que la lluna brillava grossa i rodona al 
cel. L'endemà, es va fixar que era un xic més petita, i més petita encara amb el pas dels dies... 
fins que va desaparèixer del tot. Quin misteri! En Pau, amb l'ajuda dels seus amics, voldrà 
saber què li ha passat, a la lluna. 

Aquest llibre ens convida a imaginar contes en família per despertar la creativitat i reinventar el 
món. 

 

 

 

Els calçotets de l’ós blanc 

 Autors i il·lustradors: Tupera Tupera 

Andana Editorial 

L’ós blanc ha perdut els seus calçotets, però, per sort, el seu amic el ratolí s’ofereix a ajudar a 
trobar-los. A cada pàgina trobaran uns calçotets, i caldrà esbrinar si són els que ha perdut l’ós. 

Seran uns calçotets amb dibuixos de llaminadures? O tal vegada aquests altres petits i amb 
molts colors? A cada pàgina anirem descobrint els calçotets de diferents animals i ens trobarem 
amb divertides sorpreses que faran riure als menuts, i també als grans. 

Un llibre perfecte per jugar i llegir amb els lectors més menuts de la casa. 

 

http://www.fragmenta.cat/ca/autors/494113
http://www.fragmenta.cat/ca/autors/494265
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RESPIRA  

Text i il·lustracions: Inês Castel-Branco 

 Fragmenta 

Es un diàleg entre un nen i la seva mare a l’hora d’anar a 
dormir. Però aquest diàleg podria esdevenir-se a qualsevol hora 
del dia i en qualsevol lloc. Perquè, en realitat, el que presenta 

aquest llibre és un recull d’exercicis il·lustrats que poden ajudar els més petits a prendre 
consciència de la seva respiració. 

 

 

La vaca que es va enfilar a un arbre  

Gemma Merino 

Picarona 

La Tina no és com les altres vaques. Li agrada explorar, descobrir, 
somiar… Podrà ensenyar a les seves germanes que hi ha més coses a 
la vida a part de mastegar herba? Aquest és un llibre reflexiu i divertit, 
perfecte per a qualsevol a qui li agradi provar coses noves. 

 

 

 

 
LLANA A DOJO 

Mac Barnett, il·lustrat per Jon Klassen 

Editorial Joventut 
 
L'Annabel troba una capsa màgica plena de llana sense fi, i amb 

els seus colors transformarà el seu poble gris i trist, i s'enfrontarà al malvat arxiduc… 

 
 Un llibre sobre l'amistat i el poder de la transformació  
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La llebre i el lleó  

 Ramon Llull (adaptació d'Anna Obiols) 

  Il·lustracions: Subi  

Es una de les moltes faules que Ramon Llull inclou a dins del Llibre 
de meravelles, concretament en el Llibre de les bèsties. 

La llebre i el lleó és una història que ens ve a dir que no necessàriament guanyen sempre els 
més forts, sinó que amb enginy i astúcia te’n pots sortir. 

 

 

Quina pena! 

Remi Courgeon 

Tramuntana   

La Noemi, és una nena mestissa, té una gran tristesa: Voldria ser 
blanca, blanca como el seu pare. Llavors, el seu pare li explica la 

història de la Piula, la gateta negra que volia ser blanca... 

Tracta el tema de les diferencies. 

 

 

L’illa de l’avi   

Autor: Benji Davies 

Il·lustrador: Benji Davies 

Traductora: Nàdia Revenga 

 

En Leo estima l’avi. I l’avi estima en Leo. I això no canviarà mai. 
Un llibre preciós i reconfortant que ens mostra com les persones que estimem són 
sempre a prop, perquè tant se val on siguin. 
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El drac vermell 

 Max Velthuijs 

Libros del Zorro Rojo 

En un petit país situat als confins del món, on la vida transcorre 
plàcidament i sense contratemps, un bon dia apareix un enorme monstre. 
Els pagesos el temen però, a part de menjar-se els cultius, no sembla 
representar cap gran amenaça. Per això primer decideixen convertir-lo en 

un eficaç soldat i, més tard, en una atracció turística. Però el cert és que al monstre no sembla 
interessar-li res de tot això. El que sí que és el seu fort és treu re foc per la boca! Però això 
quina utilitat pot tenir per ells? 

 El drac vermell s’ha convertit en una referència per la crítica entre els millors llibres a favor de 
la convivència i el respecte. 

 

 

Els fantasmes no truquen a la porta  

Canal, Eulàlia 

Il·lustracions: Rocío Bonilla 
Editorial: Animallibres 
 

L’Ós i la Marmota són amics i sempre juguen plegats. És genial 
trobar tresors junts o cantar i ballar com si fossin estrelles. Però una tarda, l’Ós li diu a la 
Marmota que ha convidat l’Ànec a jugar amb ells. A la Marmota no li agrada l’Ànec. Ni l’Ànec, ni 
cap altre animal que pugui espatllar la seva amistat amb l’Ós. Per això està decidida a evitar 
que l’Ànec vagi a jugar amb ells. I serà capaç de fer el que calgui!Quins embolics provocaran 
les seves idees esbojarrades? 

Un llibre que ens parla de l’amistat i la gelosia. 

 

Al cel cabretes... 

Autor/a: Casas, Lola; R. Picó, Alfred 
Il·lustracions: Galí, Mercè 
Editorial Barcanova 
 
El cel és un escenari ple de sorpreses! 
Una poetessa i un meteoròleg que estimen el cel ens fan 
descobrir que la meteorologia és plena de curiositats, de 

poesia i de música. 
Voleu saber que se sent viatjant per l’atmosfera, com sona una tempesta 
musical o, quin és el país del món amb més tempestes elèctriques? 
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Text i Il·lustracions: Eva Santana  

Baula 

La Rita té un avi i, a més a més, té un avi gran, que és l’avi del seu pare! 
L’avi gran no pot jugar amb ella perquè li fan mal els genolls i l’esquena i de 
vegades oblida algunes coses. Però explica unes històries precioses que la 
Rita no ha sentit mai abans i que li encanten. 

 

 

 

 Bona nit. Poemes per a l'hora d'anar a dormir 

 Comelles, Salvador  
 
PAM 
 

El poeta Salvador Comelles ens ofereix poemes dolços i 
senzills per acompanyar els infants quan van a dormir. 
Poemes per fer somiar, poemes per espantar monstres, 

poemes de lliteres i pijames. Poemes per repetir un dia i un altre. 

 

 

 

 

 Qui m'ha robat les plomes? 

 Gemma Lienas   
 
Anima Llibres 

La Carlota i el seu gat, en Merlí, passen uns quants dies a la granja de 
l’oncle. Surten a fer un volt pel prat, però de seguida s’adonen que les aus 
estan revoltades: hi ha algú que els hi està robant les plomes! I, és clar, en 
Merlí n’és el principal sospitós. Com pot provar que és innocent? 

Parla de valors com l’esforç o el dir la veritat. 

 

 

 

http://www.pamsa.cat/pamsa/cataleg/Bona-nit-Poemes-per-a-lhora-danar-a-dormir.html
http://www.animallibres.cat/fitxa-autor/items/gemma-lienas.html
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Les meduses presumides 

Autor:Cros Alavedra, Anna  

Il·lustracions:Gubianas Escudé, Valentí  

:  
L'avi de la Marta sempre li explicava la mateixa història mentre nedaven mar 
endins, camí de les boies. Deia que calia anar amb compte amb les meduses 
presumides. Aquestes bestiotes perilloses volien fer totes les maldats que 

coneixien als pobres nedadors! 
 
Una història sobre el que s’amaga a les profunditats marines en la que la Marta haurà 
d’aprendre a vèncer la vanitat i l’egoisme per salvar el seu avi.  
 
 
 
 

EL GRAN LLIBRE DE LES CUQUES 
Yuval Zommer 

Joventut 

Com de lent pot anar un cargol? Les cuques tenen por a la foscor? Per què 
les formigues van en fila índia?  
Descobreix en aquest llibre les respostes a aquestes i moltes altres 
preguntes sobre les cuques. I juga també a buscar i trobar les cuques a les 
imatges. Les localitzaràs totes? El món és ple de cuques que volen, piquen i 

es belluguen.  
Aquest llibre et revelarà com viuen mengen, cacen i crien les cuques.  

 

Paraules de menjar i beure 

Autor/a: Carbó, Joaquim 
Il·lustracions: Marti, Teresa 

Paraules, frases fetes i maneres de dir sobre el menjar i el beure que mereixen 
ser ben vives, però que no usem sovint. Un homenatge de Joaquim Carbó a 
tots aquells autors que han conservat tantes paraules i expressions populars. 
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Faules del llibre de les bèsties 4t 8/9 

Autor/a: Llull, Ramon 
Il·lustracions: Espluga, Maria 
 

Temps era temps, en un bell prat es van reunir tota mena d’ animals per 

triar rei. No cal dir que les discussions entre ells van ser llargues i de 

vegades tenses i tot, però, finalment el Lleó va ser escollit i tothom ho va acceptar amb més o 

menys entusiasme o resignació; tothom no, perquè la Guineu, des de bon començament, va 

embolicar la troca per aconseguir un poder que no li havia estat donat. Val a dir que no se’n va 

sortir i que al final va ser víctima dels seus enganys. 

Adaptació de 14 faules molt ben explicades. 

 

 

  Text: Pep Molist 

  Il·lustracions: Lucía Serrano 

  Baula 

Respostes sàvies PER A TOTES LES EDATS, per conviure 

amb humor amb les emocions i situacions del dia a dia. 

 

 

 

Halil Bárcena, Mariona Cabassa Històries de Nasrudín  

Versió de Halil Bárcena. Il·lustracions de Mariona Cabassa 

 

El protagonista d'aquest recull de contes, el llegendari Nasrudín, 
encarna la figura del savi foll que desconcerta per la seva 
conducta espontània i desinhibida, semblant a la d'un infant. 
Tanmateix, les històries de Nasrudín van més enllà de l'acudit 

convencional: són un exemple immillorable del poder transformador de l'humor. Prepareu-vos 
perquè, en presència de Nasrudín, tot és possible! 

 

 

 

http://www.fragmenta.cat/ca/autors/4176
http://www.fragmenta.cat/ca/autors/431102
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Jo que vaig dormir amb lleons 

 Laia Longan   
Anima Llibres 

En Tom viu en un orfenat i li agraden molt els animals. Per això, el dia que 
coneix la Lana, una nena que viu en un circ, veu l’oportunitat d’escapar-se i 
complir dos dels seus somnis: estar molt a prop dels animals més fascinants 
del món i anar a la recerca del seu pare, a qui no coneix. El que en Tom no 
pot imaginar és que un dia acabarà dormint amb els lleons. 

Realitat i fantasia 

 

 

 

 

La nena que es va convertir en mòbil  

Francesc Puigpelat \ Ona Caussa (il·lustr.) 

La Mukele viu a l'Àfrica, als peus del Kilimanjaro, en un poble molt petit que 
no té nom. És filla de pastors i la seva vida està encaminada a conduir el ramat per la Sabana. I 
a obeir amb temor les paraules del bruixot, l'Amwilu, tot i que ja ningú no creu en la bruixeria: 
se l'escolten per tradició. Però l'Amwilu sí que té un cert poder... i el poder en mans de 
persones dolentes no porta res de bo. La Mukele patirà un malefici que només podrà desfer 
amb esforç i sort. Molta sort.  

Una novel·la molt actual. 

 

Un viatge inesperat 

Llort, Lluís; Macip, Salvador 
Il·lustracions: Càmara, Sergi 

L’Armand és un noi com qualsevol altre. Té uns pares que 
l'estimen, una colla d'amics, una mascota que es diu Tim i és 
un lèmur... Però de cop i volta canviarà tot. Després d’un 
accident doble, l’Armand adquirirà un superpoder molt 

especial... i acabarà a l'altra punta del planeta! Com s'ho farà per evitar tots els 
perills que l'assetgen i poder tornar a casa sa i estalvi? 

Aventures i humor. 

 

http://www.animallibres.cat/fitxa-autor/items/longan.740.html
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 LA CATEDRAL DE LA POR  

IRENE ADLER , ESTRELLA POLAR, 2014 

La família de la Irene es muda a Evreux, a Normandia. Aquí se li acosta 
una dona desconeguda i estranya que li diu que corre perill, i dies més tard 
la seva mare desapareix misteriosament. Aquest només és el primer dels 
successos inquietants que la Irene, en Sherlock i en Lupin hauran 

d'investigar. Els tres nois es trobaran atrapats en una cripta secreta de París i amb una antiga 
relíquia d'un valor immens... Un dels títols de una col.lecció de novel.les juvenils. 

 Literatura i história 

 

 L’aprenent de bruixot i els invisibles 

 SIERRA I FABRA, Jordi. 

 Trad: Elisenda Vergés-Bo. 

 Edebé 

En Mortimer té dotze anys. Treballa per al professor Haggath, que és 
bruixot, tot i que molts no coneixen la seva professió, ja que si no, 
probablement, acabaria la foguera. En Haggath està preparant una poció 
molt difícil. Un cop acabada, encarrega a en Mortimer que la porti al 

cementiri. L'avisa que l'ampolla ha d'arribar intacta, i que no es pot vessar ni una gota. Si una 
sola gota cau en un altre lloc, podria desencadenar un fet preocupant. 

 

ORIOL I LIS: DETECTIUS. METODE PELACANYES PER RESOLDRE 
CASOS COMPLEXOS  
 

EVA SANTANA BIGAS 

  BAULA, 2016 

No hi ha cap cas prou difícil per a l'Agència de Detectius El Bunyol. Ni el 
cas dels Deures Equivocats, ni el cas dels Deures Desapareguts, ni el cas 

dels Deures Segrestats, ni tampoc el cas dels Deures Trinxats. No ha estat difícil descobrir-ne 

l'únic culpable. Llàstima que, com sempre, les coses s'emboliquin i s'hi barregin 
assumptes menus senzills i més perillosos. Però no ens farem enrere perquè està clar 
que .... tenim fusta de detectius!. 

 

 

 

http://www.casadellibro.com/libros-ebooks/irene-adler/20085037
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 El noi que nedava amb les piranyes 

Traductor:  Bel Olid 

Bambú 

  Arran del tancament de la Drassana Simpson, l’oncle Ernie es queda 
sense feina, però aviat se li acut una idea per continuar guanyant-se les 
garrofes: convertirà casa seva en una fàbrica d’enllaunar peix. I així es posa 
a soldar, doblegar, omplir i precintar llaunes. A l’Stan, el nebot de l’Ernie, no 

li agrada gens aquesta nova vida de sorolls i d’estrès i decideix fugir amb una companyia de 
fira ambulant que s’ha instal·lat al poble. El viatge li canviarà la vida, i a més a més coneixerà el 
gran Panxo Pirelli: l’home que neda amb les piranyes! 

Un conte de creixement personal. 

 

Fèlix, ets un desastre! 

 Jakob M. Leonhardt   
 
Animallibres 

Més enllà de dibuixar, en Fèlix no sap fer res de res. És el desastre més 
desastrós que hagis conegut mai, un autèntic perdedor que enllaça una 
calamitat amb la següent. Però a la seva vida ha aparegut la Charleen: la 
nova, encantadora i bellíssima companya de classe. Per desgràcia, en Fèlix 

tampoc té allò que se’n diu un aspecte interessant, així que si vol impressionar la noia dels 
seus somnis haurà de reciclar-se de cap a peus. Serà capaç? S’admeten apostes! 

Molt divertit!!!! 

 

Tap! 

 Lluís Prats   

Anima Llibres 

 
El telèfon d’emergències dels Mossos d’Esquadra comença a rebre unes 
misterioses trucades des d’un mòbil amb número ocult. És algú que, quan 
truca, fa copets al mòbil però no diu res. Després d’un munt de trucades, la 
caporal Elvira Armangué comença a investigar fins a saber que el número 
ocult que truca depèn del Departament de Presidència de la Generalitat. 

 
Una novel.la de genere negre. 
 

 

 

http://www.animallibres.cat/fitxa-autor/items/jakob-m-leonhardt.html
http://www.animallibres.cat/fitxa-autor/items/lluis-prats.html

