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RECOMANACIONS DE LLIBRES PER L’ESTIU   

 

 

Ja ha arribat l’estiu i comencen les esperades vacances. És el moment de 
gaudir del temps lliure i relaxar-se llegint. 

Aquí teniu algunes recomanacions  divertides per continuar amb la 
lectura entre els banys i els gelats. 

 

 

Juguem?  
Autor: Ilan Brenman 
Il·lustrador: Rocio Bonilla  
Editorial: Animallibres  
Argument: El Pere es passa tot el dia jugant … amb la tauleta 
tàctil, el mòbil o la consola. No s’adona del munt de coses que 
s’està perdent mentre es passa el dia mirant a una pantalla. Els 
seus amics i familiars intentaran animar-ho a jugar amb ells, ho 
aconseguiran? 
Ressenya: Un conte amb poc text però gran missatge, que 
remourà consciències, tant de petits com de grans. Magníficament 
il·lustrat.      
Edat recomanada:  A partir de 3 anys   

 

 

El petit Saül  
Autor: Ashley Spires 
Il·lustrador: Ashley Spires    
Editorial: Takatuka       
Argument:  El petit Saül no és un pirata com els altres. És més 
aviat baixet, no és un tipus dur i, abans que treure la seva espasa, 
prefereix cantar, repartir dolços o regalar flors. Els seus companys 
de vaixell aviat s’adonaran de la seva diferència, l’acceptaran o 
decidiran tirar-ho per la borda? 
Ressenya: Una història plena de tendresa i d’humor sobre un 
pirata que s’atreveix a ser diferent. Il·lustracions entranyables i 

fantàstiques.      
Edat recomanada:  A partir de 4 anys  
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Busca i troba. De viatge   
Autor: Lilli L’Arronge  
Il·lustrador: Lilli L’Arronge   
Editorial: Tramuntana      
Argument:  Som-hi, vine a viatjar amb nosaltres, serà 
emocionant! Anirem de viatge amb la família Grau al complet (la 
mare, el pare, els fills, Marcel, Oriol i l’Ariadna, l’avi Carles, la tieta 
Júlia i el gos Esquitx), un petit mico fugitiu, el lladre de joies i la 
Berta, l’agent de policia.  
Ressenya: Un llibre infantil fantàstic per passar una bona estona 
familiar observant i aguditzant la nostra capacitat de concentració. 

     
Edat recomanada:  A partir de 4 anys  

 

Qui hi ha? Atenció!   
Autor: Pat Hegarty    
Il·lustrador: Pat Hegarty   
Editorial: Combel 
Argument: Una nit de lluna plena, un camí pel mig del bosc i una 
missió per a un petit ratolí: portar un cistellet de menjar a l’àvia, 
que viu al final del camí. Però de nit totes les ombres són 
sospitoses! 
Ressenya: Un llibre il·lustrat amb solapes i llengüetes que ens 
descobriran què s’amaga realment darrere les ombres. Molta 
màgia.    
Edat recomanada:  A partir de 4 anys 

 

L'Àlex i el ratolí de corda   
Autor: Leo Lionni   
Il·lustrador: Leo Lionni   
Editorial: Kalandraka    
Argument: Ens explica la història de l'Àlex i el Guim, dos ratolins 
ben diferents, units per l'amistat, L'Àlex és un ratolí que ha de 
veure-se-les cada dia amb l'escombra per aconseguir una mica de 
menjar. En una de les seves aventures per la casa on viu coneix a 
un ratolí una mica diferent: un ratolí de corda que resulta ser la 
joguina preferida de la nena de la casa i, com a tal, l'estimen i 
l'adoren. Com li agradaria a Àlex ser també un ratolí de corda!... 
fins que un dia la nena rep nous regals,... 
Ressenya: Un conte sobre l'amistat, la solitud, la generositat i 
valorar més el que tenim. Àlbum il·lustrat amb la tècnica del 
collage i de gran simplicitat gràfica.  
Edat recomanada:  A partir de 5 anys 

 

L’enigma de Vilagallina  
Autor: Albert Arrayás  
Il·lustrador: Albert Arrayás   
Editorial: Babulinka Books   
Argument: Pocs dies abans del famós concurs de “La Ploma 
Daurada” les gallines de Vilagallina comencen a desaparèixer 
misteriosament. A cada desaparició, una nova pista… Qui serà el 
culpable? Estigueu atents! De vegades ens poden fer creure 
coses que no són. 
Ressenya: Àlbum il·lustrat divertit, alegre, colorit i original que ens 
parla de l’enveja. Les il·lustracions són un regal per als sentits. 
Edat recomanada:  A partir de 5 anys 
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Casos celebres del detectiu John Chatterton  
Autor: Yvan Pommaux  
Il·lustrador: Yvan Pommaux  
Editorial: Ekaré 
Argument: Un gat detectiu molt famós resol els casos més 
complicats gràcies a la seva astúcia, als seus dots d’observació i 
recerca i al seu coneixement literari. Inclou tres històries plenes de 
misteri i humor, que són una divertida picada d’ullet a tres contes 
clàssics. 
Ressenya: Un àlbum inspirat en el còmic i la novel·la negra, amb 
il·lustracions molt expressives que de vegades no necessiten ni 
text per guiar-nos per la història. Molt recomanable, ideal per 
enganxar als lectors més reticents.. 
Edat recomanada:  A partir de 6 anys 

 

Una història diferent  
Autor: Adolfo Serra   
Il·lustrador: Adolfo Serra    
Editorial: Ekaré 
Argument: Una poètica història que ens parla de la diferència i el 
respecte, que ens proposa un viatge interior pels sentiments i 
emocions de dos personatges que aparentment no tenen res a 
veure i com es relacionen i s’entenen. 
Ressenya: Il·lustracions plenes de detalls, delicades i 
expressives. Una deliciosa metàfora per parlar de les nostres 
diferències i similituds, pors i fortaleses. 
Edat recomanada:  A partir de 6 anys 

 

Malacatú!   
Autor: María Pascual de la Torre  
Il·lustrador: María Pascual de la Torre 
Editorial: A buen paso       
Argument: A l’hora de rentar-se les dents, la cuina es transforma 
en l’escenari d’un duel a cop d’encanteris. Ningú, ni el gat de 
casa, no escaparà de la màgia. 
Fi! Fa! Fu! Malacatú! 
Ressenya: Conte ple d’humor. Premi Concurs Internacional 
d’Àlbum Il·lustrat Biblioteca Insular de Gran Canaria 2017 
Edat recomanada: A partir de 6 anys 

 

La mentira       
Autor: Catherine Grive  
Il·lustrador: Frédérique Bertrand   
Editorial: Siruela  
Argument: Aquesta és la història d’una nena que un bon dia diu 
una mentida. La mentida creix i l’empaita... i la nena haurà de 
trobar la clau per deslliurar-se’n. 
Ressenya: Un llibre per llegir plegats, pares i fills. Ajuda a 
reconèixer sensacions sensacions i sentiments.   
Edat recomanada: A partir de 6 anys 



 4 

 

Un gran dia de res 
Autor: Beatrice Alemagna 
Il·lustrador: Beatrice Alemagna  
Editorial: Combel 
Argument: Un nen arriba amb la seva mare a la mateixa casa de 
vacances d’un lloc solitari i aparentment sense atractius on van 
cada any. Què hi pot fer allà, tot sol, avorrit, mentre la mare 
treballa? Però aquella tarda, després de perdre la màquina de 
matar marcians, s’endinsa al bosc, on descobrirà un món 
meravellós. 
Ressenya: Un plaer per als sentits. Resulta fàcil deixar-se portar 
per la història, sense esforç de lectura.  
Edat recomanada: A partir de 7 anys 

 

Harder i el paraigua màgic 
Autor: Cerrie Bumell 
Il·lustrador: Laura Ellen Anderson   
Editorial: La Galera 
Argument: La Harper viu a la ciutat dels núvols amb la seva tieta 
àvia Sassy i el seu gat, Midnight. Una nit que el Midnight 
desapareix -juntament amb tots els gats del barri- la Harper se 
n'adona que només el seu paraigua màgic la pot ajudar a trobar-
lo. El paraigua i la resta de nens que viuen al seu edifici! 
Ressenya: Un conte ple de màgia, aventura, música i amistat. 
Edat recomanada: A partir de 7 anys 

 

L’illa de Paidonèsia 
Autor: Oriol Canosa 
Ilustrador: Gabriel Salvadó 
Editorial:La Galera 
Argument: . És la història d’un nen que va de creuer amb els seus 
pares i ja està cansat que els pares es barallin i li manin. Decideix 
anar-se’n, salta al mar i arriba a una illa on només hi viu una 
persona. Allà no hi ha ni deures, ni pares, ni escola, ni res, els 
nens poden viure la vida que volen. Cada vegada hi arribaran més 
nens en aquesta illa, que s’acabarà estructurant com si fos una 
societat d’adults. 
Ressenya:Llibre guanyador del Premi Folch i Torres el 2016. És 
un llibre en format epistolar. 
Edat: A partir de 12 anys 
 

 

La nit del Dr. Brot  
Autor: Jaume Copons  
Il·lustrador: Liliana Fortuny  
Editorial: Combel 
Argument: L’Agus i els seus amics no ho poden amagar: són de 
bona pasta! Tant és així que quan troben en Nap desconsolat i 
demanant auxili de seguida acuden a socórrer-lo. Però què ha 
passat? Doncs que es veu que uns extraterrestres han segrestat 
el malvat Dr. Brot, que potser no és tan llest com ell es pensa. I 
ara què? Ajudaran en Nap a rescatar-lo? 
Ressenya: Una nova aventura de l’Agus i els monstres que 
desperta el gust per la lectura. Bona literatura i divertides històries. 
Edat recomanada: A partir de 8 anys 
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El salt del temps   
Autor: Jaume Copons 
Il·lustrador: Liliana Fortuny 
Editorial: Combel 
Argument: L’Agus i els seus amics els monstres n’han passat de 
tots 
colors i sempre se n’acaben sortint i triomfen per damunt del mal 
del Dr. Brot i el seu ajudant Nap. En aquesta nova aventura, 
l'Agus, l'Emma i els seus amics els monstres tornaran a enfrontar-
se al malvat Dr. Brot, que en aquesta ocasió ha inventat un 
trampolí per viatjar en el temps. 
Ressenya: Les il·lustracions, a tot color i properes a la caricatura i 
al còmic, mantenen una bona proporció amb el text, això afavoreix 
que la lectura resulti divertida i amena sense oblidar la qualitat 
literària. Una col·lecció fantàstica.   
Edat recomanada: A partir de 8 anys 

 

Activijocs monstruosos 2    
Autor: Jaume Copons 
Il·lustrador: Liliana Fortuny 
Editorial: Combel 
Argument: Per passar una bona estona amb interrogants, jocs, 
passatemps i sopes de lletres entorn l’Agus i altres personatges. 
Ressenya: La fórmula definitiva contra l’avorriment per als fans de 
l’Agus i els monstres i per als qui encara no els han descobert. 
Edat recomanada: A partir de 8 anys 

 

Amics de mitjanit     
Autor: David Walliams         
Il·lustrador: David Walliams   
Editorial: Montena       
Argument: Després de rebre un cop de pilota esgarrifós que el 
deixa inconscient, en Tom es desperta en una llitera de l'hospital 
Lord Funt, on un porter terrorífic i una infermera horripilant 
l'acompanyen a l'ala infantil. Sembla un malson, però el que en 
Tom no sap és que, ben aviat, viurà l'aventura més emocionant de 
la seva vida! 
Ressenya: Humor i aventures de la mà de l’autor número 1 a 
Anglaterra. Aquest autor és ideal com a lectura d’estiu doncs 
sempre ens ofereix històries molt entretingudes, amb tocs de 
disbauxa.  
Edat recomanada: A partir de 9 anys 

 

Missió impossible       
Autor: Xavier Castanyer i Angelet  
Il·lustrador: Òscar Julve  
Editorial: Abadia de Montserrat  
Argument: En Roc i la Bruna, dos germans bessons, formen part 
d’un petit grup humà que viu en una cova de la serra del 
Montsant. La tribu, com totes les altres, s’haurà «d’enfrontar al 
fred, la gana i a tota mena de perills». Disposats a tot per salvar el 
seu clan, desafiaran els perills més inesperats enmig d'un 
paisatge agrest i imponent. Se'n sortiran? 
Ressenya: Una missió impossible, una aventura colossal, plena 
de sorpreses i situacions que us deixaran sense respiració, 
misteris insospitats i, sobretot, acció, molta acció. 
Edat recomanada: A partir de 9 anys 
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Tània Claravall   
Autor: Maria Parr  
Il·lustrador: Zuzanna Celej 
Editorial: Nordica      
Argument:  La Tània viu en una petita vall i el que més li agrada 
és baixar amb trineu pels pendents més difícils. I té un gran amic: 
en Gunnvald, un home vell i excèntric que viu tot sol. I és que al 
poble de la Tània no hi ha nens de la seva edat. La Tània viurà un 
munt d'aventures, algunes divertides, unes altres no tant. Te les 
perdra's? 
Ressenya: Narrativa que ha guanyat el premi Brage Prize 2010 
Edat recomanada: A partir de 9 anys 

 

Els diaris de la Cirera. El zoo petrificat 
Autor: Joris Chamblain   
Il·lustrador:  Aurélie Neyret 
Editorial: Alfaguara       
Argument:  Cerise és una nena de 11 anys que somia ser a 
novel·lista. Fins i tot ha començat a escriure els seus llibres! El 
seu tema favorit: la gent, especialment els adults. A Cerise li 
encanta tractar d'endevinar quins secrets amaguen. D’aquesta 
manera es va alternant un diari escrit i dibuixat per ella i un misteri 
que resoldrà amb les seves amigues. 
Ressenya: Col·lecció de còmic infantil que s'ha convertit en un 
fenòmen a França. Ha guanyat el Premi al Millor Còmic Infantil 
d'Angoulème, el premi de novel·la gràfica més prestigiós d'Europa. 
Edat recomanada: A partir de 9 anys 

 

La meva profe és una alienígena 
Autor: David Solomons  
Il·lustrador:  David Solomons  
Editorial: Estrella Polar    
Argument:  En Zack i la Lara tenen superpoders. En Luke només 
té unes sabates noves per anar a l’escola i una barreja de 
ressentiment i enveja. Ell sap que uns alienígenes disfressats de 
professors de gimnàstica estan a punt d’envair la Terra, però qui 
el creuria si ho expliqués? Ningú. Per això, en Luke es prepara per 
salvar el món tot sol. Només necessita trobar els entrenadors 
adequats... 
Ressenya: Humor. 
Edat recomanada: A partir de 9 anys 

 

He vençut el bullying      
Autor: Emmanuelle Piquet  
Il·lustrador: Lisa Mandel  
Editorial: Joventut      
Argument: Presenta quinze relats de nois i noies víctimes del 
bullying que troben idees i solucions per sortir-se’n. I això gràcies 
a l’estratègia de defensa d’Emmanuelle Piquet, denominada 
també efecte bumerang o fletxa de resistència. Adaptables a 
cadascú, hi trobarem tàctiques molt originals que ajuden els nois a 
reaccionar eficaçment ells tots sols!  
Ressenya: Una obra que tots els nois i noies haurien de llegir per 
cultivar l’art de la rèplica que venç el bullying d’una manera 
definitiva. Conté tàctiques que ajuden els joves a reaccionar pel 
seu propi compte davant les agressions de forma eficaç. 
Edat recomanada: A partir de 10 anys 
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Debajo de la tierra, debajo del agua, 
Autor:Aleksandra Mizielinskai  
il.lustrador: Daniel Mizielinski 
Editorial: Maeva 
Argument: . Mostra, a través d’il·lustracions i text, tot el que hi ha 
sota de l’aigua i sota la terra a mida que ens anem enfonsant en 
profunditat. A 5 metres, a 50 metres, a 250 metres, a 600 metres, 
ensenya tot el que hi ha allà sota i que no veiem: els peixos, els 
insectes que hi viuen, els caus dels animals, on es troben els 
fòssils, d’on surt l’electricitat, com es fan els túnels… 
Ressenya: Un llibre divulgatiu sobre coneixements i ple de 
curiositats, que només està en castellà 
Edat recomanada: A partir de 10 anys 

 

Els Secrets de l’Escola    
Autor: Éric Veillé 
Il·lustrador: Éric Veillé 
Editorial: Blackie Books 
Argument: On van les mestres quan es pon el sol? Per què les 
directores sempre patrullen pel passadís? D'on vénen les 
substitutes? I els nens nous, on s'asseuran? Com aconsegueixen 
les cuineres fer menjar per a tants nens? I per què no ens donen 
patates fregides quasi mai? Quins misteris amaguen les 
excursions escolars? I les faltes d'ortografia, per a què serveixen? 
Les respostes a totes aquestes preguntes i a moltes d'altres són 
en aquest llibre.  
Ressenya: Una història plena de descobriments increïbles i amb 
molt bon humor. Milers de mestres francesos ja l’han recomanat. 
Edat recomanada: A partir de 10 anys 

 

L’arbre de les mentides     
Autor: Frances Hardinge  
Il·lustrador: Chris Riddell  
Editorial: Bambú  
Argument: La protagonista és la Faith, una noia de 14 anys, que 
es trasllada amb tota la família a una illa remota. El motiu aparent: 
el seu pare ha de participar en una excavació arqueològica. El 
motiu real: un altre molt diferent i més fosc. La trama es complica 
quan el pare mor, suposadament perquè s’ha suïcidat, però la 
Faith es nega a creure-ho i pretén demostrar tot el contrari.  
Ressenya: Novel.la llarga per a lectors àvids i experts. Amb un 
text complex i que avança a poc a poc però que manté el misteri 
en tot moment. 
Edat recomanada: A partir de 12 anys 

 

El manual de les 50 aventures que has de viure abans dels 

13 anys 
Autor: Pierdomenico Baccalario | Tommaso Percivale 
Il·lustrador: Antongionata Ferrari 
Editorial: Estrella Polar  
Argument: Construir un iglú, explorar unes antigues ruïnes 
misterioses, fotografiar-se amb animals salvatges, preparar el teu 
propi pa, encendre una foguera, escriure una carta, observar les 
estrelles... Missions per deixar la tablet de banda, sortir de casa i 
viure experiències úniques!  
Ressenya:  Un manual per viure 50 aventures. 50 missions 
només per als més intrèpids.  
Edat recomanada: A partir de 12 anys 
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La porta dels tres panys  
Autor: Sónia Fernández-Vidal  
Il·lustrador: Oriol Malet 
Editorial: Estrella Polar  
Argument: Després de rebre un misteriós missatge, en Niko 
recorre un nou camí per anar a l’institut i descobreix una casa que 
no havia vist mai abans. La resolució d’un enigma li permet entrar 
en el que resultarà ser un estrany lloc on neixen universos, hi ha 
un gat que apareix i desapareix, i és possible teleportar-se. 
Ressenya: Exitosa novel·la, completament actualitzada que 
explica la física quàntica de manera divertida i comprensible als 
lectors de totes les edats. 
Edat recomanada: A partir de 12 anys 

 

 

 

La Comissió de la Biblioteca Carrilet us desitja un Bon Estiu! 

 

 

 

 

 

 

 

 


