
 

 

 

 

EDUCACIO INFANTIL 

Cançons per somriure 

Noè Rivas 
 Il·lustracions: Montse Ginesta 

P3 

Cançons per somriure ens convida a potenciar l’alegria i l’optimisme, 
a incrementar el bon humor. Descobrint les pàgines del llibre i escoltant 
el CD, tothom podrà viure una bona estona de relaxació, de bon humor 
i de complicitat. Melodies senzilles per poder ser compartides 

en família, a l’escola, als centres de lleure. Creades amb il·lusió i imaginació per provocar petits 
instants de felicitat. 

 

El cargol Ferriol i l'herba de poniol 

Ginesta, Montse   

P3 

Amb aquest conte encetem la col·lecció Uni, dori, que inclourà 
contes denominats acumulatius. Aquest tipus de contes té una 
estructura fixa que es va repetint al llarg de tot el relat, tot acumulant 
personatges o elements. L’estructura rítmica afavoreix l’atenció, la 

motivació i la memorització. En aquest cas, els animals es van acumulant i sumant a l’objectiu 
final del relat, que és que el cargol Ferriol acabi arrencant l’herba de poniol. 

 

 La disputa 

Autors:Manceau, Édouard 

Cruilla 
 
P3 
 
Aquest llibre, d’una forma molt gràfica i , a través de les aventures 

de dos amics conills  que  es barallen perquè  volen ser els primers, ensenya als més petits  com 
resoldre un problema i  començar a entendre que sempre es pot buscar una solució al conflicte 
cooperant i trobant un cert equilibri. 
Expressa molt amb pocs gestos, quasi sense moviments. 
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 Qui que qui 

Birabiro 

P3 

Un llibre molt senzill per jugar a observar i a  trobar qui fa una determinada acció. En format 
apaïsat i amb el fons de la pagina en blanc, els personatges estan carregats d’expressivitat. 

 

La veritat segons l’Artur 

Editorial Combel 

P4 

L’Artur ha fet una cosa que no havia de fer, ha agafat la bici del seu 
germà gran (quan la seva mare li va dir que no) i després que 
accidentalment va xocar amb el cotxe de la mare, no ha dit del tot la 
veritat, sinó que l’ha deformat una miqueta. Ara Artur i la veritat no són 
realment amics. Les il·lustracions son tipus caricatura i tot ell és molt 

divertit. La veritat és representada com una "cosa" de color gris, amb una cara molt expressiva. 
Amb tocs d’humor. 

 

 Els óssos amics 

Hildegard Müller 
Traducció: Anna Soler Horta 
Takatuka  
 
P4 

El Punxegut, el Corbatetes i el Morrut són tres amics inseparables. 
Cada dia comparteixen jocs i recorren el bosc buscant mel. Fins que un dia el Punxegut troba una 
cosa molt especial que no vol compartir: un magnífic patinet vermell. Al damunt del patinet se sent 
diferent. Li canvien el posat i també els costums. Ja no té les ganes de jugar amb els seus amics 
que tenia ni de recórrer el bosc amb ells buscant mel. Sembla que l’esperen una pila d’aventures 
amb el patinet, però arriba un dia que el patinet es trenca. El Punxegut queda ben trist i 
compungit, ara bé, de seguida els seus amics s’ofereixen a fer-li un cop de mà per arreglar-lo, i 
entre tots tres el deixen com si fos nou de trinca. Il·lustracions grans i acolorides. 

 

 

 



 

 

Els meus amics 

Taro Gomi 

P4 

Una nena molt petita inicia el camí de la descoberta del món gràcies als 
amics que es va trobant pel camí, majoritàriament animals. Llibres, 
mestres i companys d’edat com ella apareixeran també al final d'aquest 
àlbum il·lustrat, expressant actituds de vida i convivència. La història està 
acuradament editada en una mida justa. En ser els més petits els 

destinataris d’aquesta obra, Taro Gomi juga encertadament amb una estructura simple, rítmica i 
efectiva que es va repetint al llarg del conte. 

El melic de l'Herbert  
D'heur, valérie kervyn, alexandr 
 
P4 
 
Tots els nens petits es miren tard o d’hora el melic encuriosits, i això 
mateix fa l’Herbert. L’Herbert no ho entén. D’on ha sortit aquell 
clotet? Que potser s’ha fet mal? L’hauria de preocupar?  
A l’Herbert se n’hi acudeixen de tots colors. Tot preocupat va a 
buscar la mare. Per sort la mare el consola i li explica què passa amb 

aquest clotet de la panxa que resulta que no és tan estrany com es pensa l’Herbert.  
Una història il·lustrada enginyosa i simpàtica que resol el misteri del melic. Una forma divertida de 
descobrir la relació que existeix entre mare i fill abans de néixer. Il·lustracions boniques i 
carregades de detalls. 

 
Grrrrrrrr 
 
Rob Biddulph 
Editorial Andana 
 
P5 

Fred ha guanyat el concurs al millor ós al bosc durant tres anys 
consecutius. Ell és el millor en tot, és el pescador més brillant, és el que 
fa rodar millor l’hula hoop i espantant humans és un fora de sèrie. Però hi 

ha una cosa que el fa ser un ós de renom: el seu gruny és únic al món. Però tot canvia quan un 
altre ós arriba i decideix participar en el concurs. Fred ja no és el millor ós del bosc i, per 
empitjorar les coses, ha perdut el seu “Grrrrr!”. Fred necessita l’ajuda dels altres animals, però ha 
estat tan ocupat entrenant que ha oblidat als seus amics. Tracta els temes de l’amistat, la  
honestedat i la competitivitat, la cooperació i la solidaritat. 

 

 



 

 

Calvin no sap volar 

 Jennifer Berne / :Keith Bendis 
Takatuka 

P5 

En Calvin es un estornell poc habitual, mentre els seus germans i 
cosins aprenen a volar, aquest ocellet deixa volar la seva imaginació i 
aprèn coses mentre llegeix, però quan arriba el moment de volar, 
pobret , no en sap, entre tots el fan volar i quan arriba un vent molt fort 

que tots els ocells desconeixen que és i que han de fer, en Calvin, gràcies al que ha après en els 
llibres, sap que és un huracà i el que han de fer. Una història que ens parla de l’amor a la lectura i  
de com trobar el equilibri en la vida. Les il·lustracions són molt divertides i expressives, amb molts 
detalls i dinamisme. 

 
Meravellosos veïns 
 
Helene Lasserre – Gilles Bonotaux 
Birarbiro 
 
 P5 
Un barri de ovelles molt monòton i massa tranquil i avorrit, però de cop apareixen 
una família de llops amb motocicleta, vaques ecologistes, un porquet fotògraf, 
cigonyes... i tot això trasbalsa una mica la vida del barri i de l’edifici que mai no 
deixa de canviar. 
Una ovella que observa des de la seva finestra, ens ho va explicant tot, el pànic 

als nouvinguts, la curiositat i la vida de tots ells durant les diferents estacions de l’any. 
Un llibre que parla de  la importància de viure en societat i de les petites diferències que poden 
existir, un missatge de tolerància.  
També els nens es poden divertir a la recerca de diferents elements de les il·lustracions. 
 
 

Armando 

Fernando Pérez Hernando 
Takatuka àlbums 
 
P5 

El pare de l’Armando es un enamorat del futbol i avui li ha fet un regal molt 
especial: la seva primera pilota de futbol! Per fi ha arribat el dia en què 
podrà compartir amb el fill la seva gran passió ensenyant-lo a jugar a 
futbol. Però l’Armando no mostra el mateix entusiasme per la pilota que el 

pare. Un llibre que parla de com els pares tendim a traslladar als nostres fills les nostres 
aspiracions i desitjos però també ensenya als petits que no passa res si no els hi agrada el que a 
altres sí. La lletra és gran i hi ha poques frases i els dibuixos son simpàtics com el de la última 
pàgina que ensenya que fent servir la imaginació ens podem inventar altres jocs. 

 
 



 
 
 

CICLE INICIAL (6-8 anys) 

Poesia 

María Isabel Sánchez Vegara\Elisa Munsó (il·lustr.) 

1r primària 

Un llibre que per mitjà dels poemes, serveix  per  inventar històries, 
descriure personatges o explicar com ens sentim.  
Poesia és una col·lecció de més de vint poemes pensats perquè nens i 

nenes els completin i se'ls facin seus.  

 

L'arbre de l'escola 

 
Antonio Sandoval (text)\Emilio Urberuaga (il·lustració) 

1r primària 

Una història que explica la relació entre un nen i un petit arbre que creix al 
pati del col·legi gràcies a l'afecte que rep de l'infant i l'afecte d'altres nens que segueixen el seu 
exemple. El llibre creix i creix, i la seva llavor,  finalment arriba a altres escoles. 
Els colors intensos de les il·lustracions i  l'expressivitat de cada pàgina enriqueixen la seva lectura 
visual.  

En Max i els superherois 

Rocio Bobilla/Oriol Malet 

Animallibres 

 

1r primària 

Al Max el fascinen tots els superherois, però en té un de preferit. En 
realitat, es tracta d’una superheroïna: Megapower! Ella és valenta, pot 

programar computadores i desactivar bombes, té ultravisió i una força descomunal… Però el 
millor de tot és que Megapower és diferent dels altres superherois, i el Max sap molt bé per què. 
Texts curts i il·lustracions atractives. Les il·lustracions dels superherois tenen aire de còmic i les 
altres són molt reals. 

 

 

 

 

 



 

 

Què fan els grans duran el dia? 
 
Virginie Morgand 
 
Cruilla 
 
1r primària  
 
No hi ha cap història en aquests llibre, l’atenció es centra en una sèrie de 
persones que fan unes funcions específiques i en una sèrie d’ubicacions 
molt ben representades. Un llibre molt visual i sense estereotips que ens 

dona una idea de la quantitat de feines que poden fer els grans  mentre els petits son a l’escola. 
 

Un gran dia de res  

Beatrice Alemagna  

Editorial Combel 

2n primària  

Durant els dies de vacances, una nena  passa el seu temps jugant amb el 
seu ordinador i quan es distreu i  aquest, li cau a l’aigua, sense voler-ho, 
descobreix al seu voltant una natura màgica amb la qual gaudeix. Al tornar 
a casa li explica tota il·lusionada a la seva mare.  

 

Ossa I Conill Un Conill Menut I Saberut 
Julian Gough & Jim Field 
 Baula Edicions 
 
2n primària 
 
Ossa i conill són dos amics i són molt diferents. 
L’óssa s’ha despertat de la seva hibernació abans d’hora i algú li ha robat el 
menjar. Decideix no tornar a dormir i intenta fer un ninot de neu. El conill que 
no es porta massa bé amb l’óssa té un problema amb un llop i de cop 

s’adona que ha estat ella qui l’ha salvada del llop i que no sent cap rancor per tot el que li ha fet al 
conill. Així comença l’amistat d’aquests dos personatges que veuen com junts poden fer un munt 
de coses. Al llarg de la història, també descobrirem un singular  hàbit alimentari dels conills. 
Il·lustracions sorprenents. 
 
 
 
 
 

 

 



 

La casa dels Ratolins, vol. 2 

Karina Schaapman 

2n primària 
 
Un gran llibre per a llegir en companyia, mirar les imatges i descobrir 
detalls. 
Imprès en paper gruixut el més interessant d’aquests llibre és la part 
visual. 
Per a la primera part d’aquest llibre l’autora va construir amb caixes i 

altres materials reciclats  una casa de nines amb diferents habitacions, en aquesta segona part 
n’hi ha de noves. 
Sam es molt tímid i en canvi la Júlia és molt curiosa, junts comparteixen aventures molt 
quotidianes a la casa dels ratolins i es fiquen en algun embolic. 
Un bon llibre per descobrir diferents espais i personatges (veïns) 
 

Tota la gent del món!  

Anja Tuckermann 
Tine Schulz  

2n primària 

Un llibre sobre la diversitat cultural que hi ha al nostre entorn. Amb format 
de còmic és un llibre de coneixements que parla de la immigració i la 
integració social. 

Comença el llibre explicant que tots venim  dels mateixos avantpassats però que per motius 
diferents es hem anat traslladant i creant així les nostres cultures i les nostres societats. 

Les nenes i els nens d'aquest llibre procedeixen d'arreu del món i parlen llengües diferents, però 
ara tots viuen a Catalunya. Alguns acaben d'arribar, altres ja han nascut aquí. 

Al final del llibre un petit qüestionari serveix perquè cada lector pugui reflexionar sobre la diversitat 
a la seva pròpia vida. 

 

 

 

 

 

 

 



 

CICLE MITJÀ (8-10 anys) 
 
 

L’ós que volia deixar de ser petit	
	
Ricardo Alcantara	
Pagès editors	
	
3r primària	
	
És la història d’un ós que ha de demostrat davant del consell del bosc que ja 
ha arribat el moment de marxar sol i per això ha de fer una sèrie de proves 
reals, com caminar amb els ulls tapats sense ensopegar amb els arbres i 
d’altres....	

El llibre comença amb una sèrie d’explicacions que el protagonista fa entorn als animals de la 
seva mateixa espècie. És un llibre molt ben dissenyat.	
	
	

	
Cua de sirena 
Alba Barbè i Serra i Sara Carro Ibarra\Il.lustracions Joan Turu 
Edicions BellaterrA 
 
3r primària 
 
Un conte que trenca amb el binarisme sexe-gènere. 
Un nen es disfressa amb una cua de sirena, això fa que els seus 

amics se’n riguin d’ell, decideix amagar-se i troba unes sirenes que li plantegen la possibilitat de 
convertir-se en sirena sempre que deixi de ser un nen, cosa que ell no pot acceptar, perquè li 
agrada la seva cua però també li agrada ser un nen, l’arribada de un cranc i la conversa que 
tenen el fa adonar que no voler triar també és una altra possibilitat. 
 
 

 
El misteri de la lluna 

Josep Lluís Badal Zuzanna Celej (il·lustr.) 

3r primària 

Hopi té com a protagonistes a un nen, una nena i un gos. Tots tres junts 
hauran de resoldre el cas de uns calçotets desapareguts i que un altre noi 
del centre ha fet desaparèixer. Amb l’ajut  d’un llibre de Sherlock Holnes que 
han trobat abandonat a l’internat on viuen ho aconsegueixen. 

Magnificament il.lustrat per la Zuzanna Celej. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Il.luminatura 
 
Rachel Williams\Il·lustrador/a:Carnovsky 

Ed. Cruilla 

3r primària 

Un llibre per viatjar per la natura i descobrir deu dels paisatges més 
diversos del món i veure amb tres visors màgics, els animals que hi viuen i 
que estan amagats  a les pàgines. Amb un breu text, aporta dades clau  

de l’hàbitat i dels animals. A l’inici de cada hàbitat trobem una breu descripció del mateix i una 
sèrie de dades com la seva superfície o els essers que hi habiten i al final informació de tots els 
animals que hem pogut veure. Vermell animals diürns, verd vegetació i blau per animals nocturns. 

 
Explica-m'ho 
101 preguntes fetes per nens i nenes sobre un tema apassionant 
	
Katharina von der Gathen 
Anke Kuhl 
Traducció: Anna Soler Horta 
 
4t primària 
 
Aquest llibre sorgeix a partir de preguntes que van fer nens i nenes de 

tercer i quart de primària a l’autora al participar en un taller d’educació sexual. 
Un llibre per a parlar amb els nens dels temes que els preocupen i que a vegades per vergonya 
no s’atreveixen a preguntar, m’ha semblat un llibre clar i que respon a totes les preguntes. 
Les preguntes estan escrites tal com les van fer els nens i les nenes i cadascuna de les preguntes 
va acompanyada d’una il·lustració. 
 
 
 

El club dels estranys 
 
Jordi Sierra i Fabra 
 
4t primària 
 
N’Hug és tartamut i en Bernat,  té dislèxia. El perdonavides de la classe els fa la 
vida impossible perquè els veu diferents dels altres. Per això, els dos amics 
decideixen fundar un club, per sentir-se menys sols i més segurs. Quina 
sorpresa tindran quan descobreixen que no són els únics que volen formar part 
d'aquest club! 

 Ser diferent dels altres, ser estrany, és normal. Cadascú és com és. Per això, el més important és 
aprendre a riure's d'un mateix. 
Una història de superació amb senzilles il·lustracions. 
 
 
 
 



 
 

 El Banc Blau  

Albert Asensio  

Babulinka Llibres, 2016 

4t primària 

Un deliciós àlbum il·lustrat  magníficament editat, a on, al voltant d'un banc blau, s'enamoren 
persones, d'altres fan amistat i d'altres s'acomiaden per sempre. L'únic que roman, impertorbable, 
és el banc. Una història que parla del pas del temps i de l’amor. 

Amb la col·laboració d’Associació ELNA. Les activitats suggerides al final del llibre han estat 
supervisades per tècniques en educació emocional d’aquesta ONG centrada en formar nens, 
pares i mestres en educació emocional. 

 

El llibre de les preguntes 

Autors: Company, Flavia\Il·lustracions: Martí O'Toole, Romina 

 
4t primària 

Llibre de preguntes sobre actes quotidians per estimular la curiositat, la 
reflexió i la voluntat de qüestionar-se el món que ens envolta. 

Son preguntes senzilles sense una única resposta, ja que és un llibre perquè 
tothom pugui parlar i donar el seu punt de vista. 

Hi ha una pregunta per a cada setmana de l’any. 

Un llibre per a fomentar la tolerància i el respecte. 

 

CICLE SUPERIOR (10-12 anys) 

 

 Els contes de la fantasia 
 

Gianni Rodari 
 
5é primaria 
 
Un llibre ple d’imaginació i d’humor . A Gianni Rodari no li cal inventar mons 
de fantasia, ell fa fantasia de tot el quotidià. 
Un escriptor carregat d’originalitat i també molt crític amb el món en el que 
vivim. 



 

En Roc i l’escala de les portes secretes 
Eulàlia Canal\Ilustracions:Elena Ferrandiz 

5è primaria 

En Roc és un nen que viu en una escala de veïns força curiosos. Els pares 
d’en Roc viatgen a l'Índia i el deixen uns dies a casa el veí de la planta baixa, 
en Nicolau. Els veïns estan esvalotats. De fa uns dies se senten sorolls 
estranys i desapareixen coses d'alguns pisos. Mentrestant, a la platja, hi 
apareixen els cossos d'un naufragi. En Nicolau, amb l'ajuda d’en Roc, 
decideix pujar a les golfes a investigar quina una n'està passant. Una historia 
carregada de solidaritat cap als refugiats. 

Fennymore o com cuinar un gos salsitxa 

Kirsten Reinhardt\Il·lustrat per David Roberts 

5è primària 

Un llibre d’humor i fantasia. Els pares de Fennymore han desaparegut i està 
disposat a trobar-los i a descobrir el que passa al poble amb l’aparició d’un 
misteriós home gris. Un thriller una mica surrealista (bicicleta que es creu un 
cavall....) amb final feliç. Adreçat al nens més imaginatius. 

 

La Fina Ensurts 

Joan Bustos 

Barcanova 

5è primària 

La Fina Ensurts es una nena molt bona i bufona, però viu en un món, 
Espantilandia en el que cal ser lleig i mala persona. Un dia els seus pares li 
proposen un viatge a un món a on ella no serà la diferent. Un llibre de fàcil 

lectura, entre la fantasia i el món real a on la protagonista ha de ser capaç de trobar el seu lloc en 
el món. 

CRENSHAW. El gat invisible 

Katherine Applegate 

6è primària 

El protagonista de la novel.la i la seva família passen moments complicats i 
encara que els seus pares sempre intenten protegir a en Jackson, ell s’adona 
de moltes situacions i es crea un amic imaginari que l’ajudarà, un gat. Una 
història que parla de com viuen i afronten els nens el problemes. Històries 
familiars. 

 



Penny Berry i la poció màgica 

Prats Martínez, Lluís\Il·lustracions: García Simavilla, María José 

6è primària 

Un llibre de màgia i d’aventures ambientat a Escòcia, amb unes il·lustracions 
que et situen als diferents llocs on succeeix l’acció. 

La història parla de una nena que agafa un tren per anar a conèixer a la seva 
àvia que viu a una mansió. Allà descobreix que tota la seva família pertany a 

una generació de mags. 

 

Historia de la bicicleta d’un home llangardaix  

Fina Casalderrey Fraga  

Pagès 

6è primària 

Situat a la serra d’Albarracin, és un llibre en el que la Guerra Civil espanyola 
està com a tema de fons. L’autora parla de com el moment històric, va 
afectar a un nen que vivia amb la seva família a un poble mentre veia com la 

majoria de  dones vestien de dol o  la desaparició de persones molt properes a ell. Un llibre que 
parla del mon rural, de sentiments, d’amistat, però també d’intriga. 

Surt algun vers del poeta Miguel Hernández. 

 

Els perseguidors de paraules  

Marc Artigau i Queralt \Il·lustracions de Màriam Ben-Arab. 

Estrella polar, 2016 

6è primària 
 
Un llibre que parla de les paraules i dels signes de puntuació, i ho fa d’una 
forma màgica per mitjà del joc i de l’humor.  

La Noa és una nena inquieta i molt observadora. Una nit, en un somni, 
descobreix un misteri que la deixa molt intrigada: les paraules desapareixen… 
Per resoldre aquest enigma, la Noa anirà a la biblioteca de l’escola i coneixerà l’Apòstrof, un ésser 
diminut que la conduirà cap a un univers nou... i increïble. 


