
RECOMANACIONS DE LLIBRES PER SANT JORDI 2018  

  

 

 

 

 

On és el drac?  
Autor: Magela Ronda  
Il·lustrador: Ana Gómez 
Editorial: Beascoa 
Argument: El drac ha decidit anar a trobar noves aventures. A quins contes s'haurà 
amagat? 
Ressenya:  Una gran aventura de "busca i troba" 
Edat recomanada:  A partir de 4 anys   
 

 

Un llibre ple d'errors  
Autor: Corinna  Luvken   
Il·lustrador: Corinna  Luvken   
Editorial  Lumen Infantil. Beascoa  
Argument: Un llibre ple d'errors és un cant a la creativitat i a la recerca constant, i 
recorda als lectors de totes les edats que la visió que tenim del món i de nosaltres 
mateixos no para mai d'evolucionar. 
Ressenya:  Àlbum il.lustrat per fer volar la imaginació amb detalls sorprenents i divertits.  
Edat recomanada:  A partir de 4 anys   
 

 

La mare va al galop  
Autor: Jimena Tello  
Il·lustrador: Jimena Tello 
Editorial: Flamboyant 
Argument: Una història divertidíssima que ens fa reflexionar sobre el ritme de vida que 
porten moltes mares. 
Ressenya:  Les il·lustracions són expressives, plenes de detalls i molt divertides. 
Edat recomanada:  A partir de 4 anys   
 



 

La buscadora de tresors  
Autor: Montserrat Balada  
Il·lustrador: Núria Feijoó  
Editorial: El Cep i la Nansa             
Argument: La Lola vol ser buscadora de tresors. Un dia li cau a les mans un mapa d'un 
indret llunyà on n'hi ha un d'amagat. 
Ressenya:  Conte per educar en l'autoconeixement i desvetllar l'observació, la 
curiositat, la confiança i la intuïció. Posa de relleu valors com la llibertat i la recerca dels 
propis somnis. 
Edat recomanada:  A partir de 5 anys   
 

 

Una casa per a en Tom  
Autor: Leo Timmers 
Il·lustrador: Leo Timmers 
Editorial: Animallibres             
Argument: Tom no surt mai al carrer, fins que la Vera li proposa jugar a empaitar-se. 
Mentre la persegueix, en Tom es perd.  
Ressenya:  Imatges  que semblen tan reals com la vida mateixa i que voldries poder 
agafar i treure de la pàgina. 
Edat recomanada:  A partir de 5 anys   
 

 

La Jordina i el drac Parrac 
Autor: Pep Molist  
Il·lustrador: Bernadette Cuxart  
Editorial: Baula             
Argument: En Parrac és el fill orfe de la Magalona, coneguda com a "Drac de Sant 
Jordi". Fa poc, ha estat adoptat per la Jordina i el seu pare, el llenyataire. Com que és 
un drac, hi ha un munt de gent que es malfia d'ell. La Jordina, la seva amiga, l'ajudarà a 
demostrar als altres que de vegades les aparences enganyen. 
Ressenya:  Unes càndides i còmplices il.lustracions per afegir narrativitat al text.  
Edat recomanada:  A partir de 5 anys   
 
 

 

Mortina 
Autor: Barbara Cantini 
Il·lustrador: Barbara Cantini  
Editorial: La Galera             
Argument: La Mortina és una nena, però és diferent de les altres: és una nena zombi. 
A la Mortina li agradaria tenir amics de la seva edat amb qui jugar i divertir-se, però la 
tia li ha prohibit deixar-se veure: la gent es podria espantar.  
Ressenya:  Una història per morir-se de riure 
Edat recomanada:  A partir de 6 anys   
 

 
 

Una muntanya qualsevol    
Autor: Fran Pintadera 
Il·lustrador: Txell Darné   
Editorial: Takatuka             
Argument: Els habitants de dalt de la muntanya i els de la terra baixa, estan 
convencuts que el seu poble és el millor però un inciden els porta a un enfrontament 
absurd. 
Ressenya:  Narració fantàstica i amb humor. Original i senzilla en explicar un conflicte 
tan greu com és la guerra.     
Edat recomanada:  A partir de 6 anys   
 
 



 

Els meus veïs pirates   
Autor: Jonny Duddle  
Il·lustrador: Jonny Duddle  
Editorial: El Pirata              
Argument: Els Jolley-Rogers són una família de pirates que s'instal·la a Vila-ensopida 
del Mar, una vila d'allò més tranquila. La Matilda s'hi avorreix, però amb l'arribada dels 
pirates i en especial del que serà el seu nou amic, en Jim Lad, descobreix com de bé 
s'ho pot arribar a passar.  
Ressenya:  Va guanyar el prestigiós premi Waterstone. Té el text rimat.      
Edat recomanada:  A partir de 6 anys   
 

 

Un Sant Jordi molt tossut  
Autor: Lenia Major 
Il·lustrador: Mazen Kerbaj 
Editorial: Cruïlla  
Argument: El cavaller sant Jordi vol vèncer el drac  com sigui, però no li serà tan fácil 
com es pensa, ja que el drac és molt espavilat. Tant, que al final li farà una gran 
sorpresa inesperada. 
Ressenya:  Novetat San Jordi 2018 
Edat recomanada:  A partir de 6 anys   

 

El tren de les parades sense nom   
Autor: Carles Sala i Vila  
Il·lustrador: Estela de Arenzana  
Editorial: La Galera             
Argument: La Lia puja al tren en direcció a Quintaforca. I no hi va gens contenta. Els  
pares l'envien a casa de la tia Flàvia, a muntanya, per passar-hi les vacances. Es fixa 
en una cosa estranya el rètol de l'estació està mig esborrat. 
Ressenya:  Una Història que captiva, màgica, divertida i misteriosa amb boniques 
il.lustracions. 
Edat recomanada:  A partir de 8 anys   
 

 

Nou maneres de no trepitjar un bassal   
Autor: Susana Isern      
Il·lustrador: Maria Girón  
Editorial: Takatuka       
Argument: Estrenar roba no ha de ser necessàriament incompatible amb passejar 
després de la pluja. 
Ressenya:  Una proposta de diversió i gaudi tan expressiva que fa venir ganes d'anar a 
buscar un bon bassal.   
Edat recomanada:  A partir de 8 anys   
 
 

  

El meu hort   
Autor: Gerda Muller  
Il·lustrador: Gerda Muller 
Editorial: Animallibres      
Argument: La Sofia viu a la ciutat, però passa les vacances a casa els avis, al camp. 
Tenen un magnífic hort amb verdures. Per primer cop podrà plantar el que més li agradi 
i tenir-ne cura. 
Ressenya:  Un llibre bonic, rigorós i molt amè sobre l'hort, les verdures i la vida al camp.  
Edat recomanada:  A partir de 8 anys   
 



 

Emmie es invisible    
Autor: Terri Libenson  
Il·lustrador: Terri Libenson 
Editorial: Alfaguara  
Argument: Emmie és una artista dibuixant molt tímida i discreta. La Katie és esportista, 
simpàtica i popular. No són amigues, però un incident farà que canviï la seva vida per 
sempre més.    
Ressenya:  Novel.la gràfica que ens explica una meravellosa història sobre el poder de 
l'amistat, l'autoestima i l'empatia amb dosis d'humor.     
Edat recomanada:  A partir de 9 anys   

 

El carter de l'espai     
Autor: Guillaume Perreault  
Il·lustrador: Guillaume Perreault  
Editorial: Joventut       
Argument: A en Bob li apassiona la seva feina amb la seva petita rutina, fàcil i sense 
embolics. Per a ell, el correu és sagrat! A bord de la seva nau espacial, reparteix cartes 
i paquets a un munt de gent arreu de la galàxia.  
Ressenya:  Un comic molt enginyós que us farà riure molt.  
Edat recomanada:  A partir de 9 anys 

 
 

Podries ser tu, sí, tu!    
Autor: Elisabeth G. Iborra    
Il·lustrador: Ruth Juan  
Editorial: Somoslibros     
Argument: Fa un any en Dani i la seva família van emprendre un viatge, Van haver de 
deixar-ho tot, la seva casa, els seus amics, els seus records. 
Ressenya:  És unprojecte educatiu, un llibre d'històries il.lustrades en el qual podran 
veure reproduïdes escenes de la seva vida quotidiana i convertir-les en un reflex del 
que podria passar si haguessin de viure com nens refugiats. 
Edat recomanada:  A partir de 10 anys   

 
 

El principi de tot      
Autor: Manuel de Pedrolo  
Il·lustrador: Pep Boatella  
Editorial: Joventut       
Argument: Aquest jove de pantalons estrafolaris sembla que té ganes de fer-se el 
misteriós.   
Ressenya:  A vegades, un gest insòlit i aparentment irrellevant de llibertat individual pot 
arribar a generar un esclat d'alegria col.lectiva 
Edat recomanada:  A partir de 11 anys  

 

Comissió biblioteca el Carrilet 

 


