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I* Bri 

El ninot de neu 

Raymond Briggs 

Barcelona: La Galera, 2007  

The Snowman explica la història d'un nen 
que construeix un ninot de neu en un dia 
hivernal. Quan aquesta mateixa nit el 
rellotge marca les dotze, el ninot cobra 
vida... Adaptació dels llibres de Raymond 
Briggs.   

 
   

 

I* And 

L’aneguet lleig 

Hans Christian Andersen  

Barcelona: Barcanova 2011 

A la pel·lícula, basada en el conte 
d’Andersen, el personatge principal és un 
aneguet anomenat Ugly (literalment es diu 
"Lleig"!), I quan neix el primer que veu és 
una rata, que es converteix en el seu pare 
/ mare. 

 
 

   

 

I* And 

La princesa i el pèsol 

Hans Christian Andersen  

Barcelona: La Galera, 2001 

El príncep del regne de Corazion busca 
una princesa amb la qual casar-se. La 
llegenda diu que és possible trobar-la amb 
l'ajuda d'un pèsol, el qual pot rebel · lar el 
secret més ben guardat que pugui tenir 
una persona. 

 
 

   

 

I* Cap 

Les Tres Bessones (col·lecció) 

Roser Capdevila 

Barcelona: Cromosoma 

Narra les aventures de tres germanes 
bessones (Anna, Teresa i l'Helena) que, 
en cada capítol, són transportades a un 
conte clàssic per la Bruixa Avorrida. 

 
 

   

 

ILF Kip 

El llibre de la selva 

Rudyard Kipling  

Barcelona: Castellnou, 2006 

India, 1890. En una selva inexplorada,  viu 
el petit Mowgli, un nen criat pels llops i els 
seus amics salvatges, que busca 
descobrir-se a si mateix i així establir el 
seu lloc a la selva i lluitar contra la 
intromissió de l'home. 

 
 

   



 

LF Twa 

Les aventures de 

Huckleberry Finn 

Mark Twain  

Barcelona: Castellnou, 2012 

Huckleberry Finn, escapa del seu 
alcohòlic i egoista pare a bord d’una 
bassa de troncs. En el seu viatge al llarg 
del Mississipí, l’acompanya Jim, un esclau 
negre que ha escapat al saber que 
pensaven vendre. Junts afronten tota 
mena de dificultats i així neix entre ells 
una gran amistat. 

 
 

   

 

LF Ver 

Viatge al centre de la Terra 

Juli Verne  

Barcelona: Eumo, 2006 

 

Durant una expedició científica a Islàndia, 
el visionari científic el seu nebot i la seva 
bella guia regional, queden atrapats en 
una cova. L’única possibilitat d’escapar 
d'allí és endinsant-se en les entranyes de 
la Terra. Però l’activitat volcànica del lloc 
és cada vegada més intensa, de manera 
que hauran de trobar urgentment una 
manera de poder tornar a la superfície 
abans que sigui massa tard. 

 

 
   

 

I** Sen 

Allà on viuen els monstres 

Maurice Sendak 

Pontevedra: Kalandraka, 2009 

Quan Max, un nen desobedient, és enviat 
al llit sense sopar, es capbussa en un món 
imaginari creat per ell i que està poblat per 
ferotges criatures que l’obeeixen 
cegament. 

 
 

   

 

I** Oce 

Azur & Asmar 

Michel Ocelot 

Barcelona: Cruïlla, 2007 

Dos nens són criats a França com a 
germans. Un és ric i l’altre fill de la dida de 
la família. La vida els separa bruscament 
però es retrobaran quan Azur decideix 
anar a la recerca del Fada dels Djins. 
Rondalla sobre la tolerància. 

 
 

   

 

I** Som 

El petit vampir 

Angela Sommer-Bodenburg.  

Madrid: Alfaguara, 2005 

Sèrie de TV (1986-1987). 1 temporada. 13 
episodis. Basada en la saga de novel·les 
d’ Angela Sommer-Bodenburg, se centra 
en la història d’un nen procedent d’una 
família de vampirs que fa amistat amb un 
noi humà aficionat a les històries de 
misteri. A partir d’aquest moment tots dos 
començaran a involucrar-se en diverses 
aventures. 

 

 
   

 

I** Sor 

El zoo d'en Pitus 

Sebastià Sorribas. 

Il·lustracions de Pilarín Bayés 

Barcelona: La Galera, 2006 

Pitus, està tan malalt que fins i tot el 
metge li ha dit que només podrà salvar-se 
si segueix un tractament en una clínica 
estrangera. Aquí ve quan la colla entra en 
acció i se’ls ocorre muntar un zoo en un 
solar abandonat que hi ha al centre del 
barri, pel qual s’haurà de pagar una 
entrada. Un zoo que, per descomptat, es 
farà en la mesura del possible. 

 

 
   



 

I** Rod 

La fletxa blava 

Gianni Rodari  

Barcelona : La Galera, 1982 

 

A Itàlia, la Befana és l’encarregada de 
repartir els regals el 5 de gener. Aquest 
any, però, no es troba bé i el seu ajudant, 
el dolent Scarafoni, es vol aprofitar de la 
situació. 

 

 
   

 

I** Van 

L’exprés polar 

Chris Van Allsburg 

Barcelona: Ekaré, 2004 

En una nevada nit de Nadal, un nen 
emprèn un extraordinari viatge amb tren 
cap al Pol Nord. A partir d’aquest moment 
comença una aventura que li servirà per 
conèixer-se a si mateix i que li ensenyarà 
que la màgia pot estar sempre present en 
la vida a condició de creure-hi. 

 
 

   

 

I** Kni 

Kika Superbruja (col·lecció) 

Knister 

Madrid: Bruño 

 

Aquesta és la història de Lilly, una valenta 
nena, el petit drac Hèctor i un llibre 
d’encanteris que els permet viatjar a 
través del temps i l’espai. Què on van amb 
ell? Doncs ... Des del Salvatge Oest fins 
les Piràmides d'Egipte passant pel País 
dels Contes de Fades! I de pas coneixen 
de primera mà a personatges com 
Hèrcules, Robin Hood o Leonardo da 
Vinci! L'únic límit és la imaginació!. 

 

 
   

 

I** Bro 

King Kong 

Anthony Browne 

México: Fondo de Cultura 

Económica, 2006 

Una expedició viatja a una illa en la qual 
habiten descomunals monstres que 
semblen sortits d’un altre temps. Un d’ells 
és el simi gegant King Kong. La bèstia és 
capturada i traslladada a Nova York, on va 
ser convertit en un espectacle. Però King 
Kong se sent atret per una dona de l’equip 
que ho va capturar...  

 
   

 

I** Oce 

Kirikú y la bruja 

Michel Ocelot  

Madrid: Kókinos, cop. 2007 

 

En un poblat africà assolat per la bruixa 
KARABA, que ha estès un malefici i que, 
segons explica s'ha menjat als habitants 
del poblat, neix Kirikou. El valent nen 
decideix enfrontar-se a la bruixa per salvar 
la seva gent, però en comptes de la 
violència decideix utilitzar l’astúcia i el 
saber. 

 
 

   

 

I** Bar 

Peter Pan 

James M. Barrie  

Barcelona : La Galera, 2012 

 

Els germans Darling, la Wendy, en 
George i en Michael, una nit atrapen 
l’ombra d’en Peter Pan, el noi que mai no 
creix. Ell els recompensarà portant-los a 
l’Illa de Mai Més, on viuran fantàstiques 
aventures enmig de sirenes, fades, els 
nens perduts, indis i els pirates. Aquí us 
oferim la versió cinematogràfica de P.J. 
Hogan. 

 

 
   



 

I** Car 

Alícia al país de les 

meravelles 

Lewis Carroll. Il·lustracions de 

Javier Andrada 

Barcelona: Baula, 2010 

 

Alicia una jove de 19 anys assisteix a una 
festa de l’alta societat. Quan és a punt de 
rebre una proposta de matrimoni, surt 
corrent darrere un conill blanc i va a parar 
al País de les Meravelles Aquest país era 
un regne pacífic fins que la Reina 
Vermella va enderrocar la seva germana, 
la Reina Blanca però les criatures que hi 
viuen, estan disposades a rebel·lar-se i 
esperen comptar amb l’ajuda d'Alicia. Us 
recomanem la versió de Tim Burton. 

 

 
   

 

I92(Fra) 

Anna Frank 

Josephine Poole. Il·lustracions 

d'Angela Barrett 

Barcelona: Lumen, 2005 

L’Anna és una noia jueva que va viure a 
Alemanya durant la II guerra mundial. 
El diari personal que l’Anna va escriure 
mentre va viure amagada va ser trobat per 
uns amics. El relat dels seus sentiments i 
temors, d'una maduresa inusual en una 
nena de 13 anys, es va convertir en un 
dels testimonis de l'horror de l'Holocaust. 

 

 
   

 

I*** Dah 

Charlie i la fàbrica de 

xocolata 

Roald Dahl. Il·lustracions de 

Quentin Blake  

Barcelona: La Magrana, 2011 

Charlie, un nen molt bo d'una família molt 
pobre, guanya un concurs, amb quatre 
nens de diferents parts del món, per 
gaudir d'una visita durant tot un dia a la 
gegantina fàbrica de xocolata dirigida pel 
excèntric Willy Wonka i el seu equip de 
Oompa-Loompas. Qui guanyi l’estada es 
queda la possibilitat de treballar a la 
fàbrica. 

 

 
   

 

I*** Dic 

Conte de Nadal 

Charles Dickens. Il·lustracions 

de Roberta Gorni 

Barcelona: Bromera 2012 

El vell Ebenezer Scrooge és un home de 
negocis avar i sense compassió que no 
coneix la caritat i, el pitjor de tot, odia el 
Nadal. Però la visita de l’espectre del seu 
soci i de tres esperits nadalencs l’obligarà 
a fer un viatge revelador pels Nadals del 
passat, del present i del futur que li 
canviarà la vida.  

 
   

 

JN Fun 

Cor de tinta 

Cornelia Funke  

Barcelona: La Magrana, 2009 

Meggie és una nena el pare té el do de fer 
reals els personatges dels contes que 
llegeix en veu alta. Una nit, 
desafortunadament, dóna vida a un 
malvat i als seus sequaços i és segrestat 
per ells. Llavors Meggie, acompanyada 
d'un grup d'amics reals i de ficció, 
intentarà salvar el seu pare.  

 
   

 

I*** DiC 

Despereaux  

Kate DiCamillo  

Barcelona: Noguer, 2004 

És la història de tres herois que no 
s'assemblen: un ratolí que prefereix llegir 
llibres que menjar-se'ls i que està 
terriblement enamorat d'una princesa, una 
infeliç rata qui planeja deixar la foscor del 
calabós, i una serventa amb orelles de 
coliflor , els destins estan entrellaçats amb 
el de la princesa del castell  

 
   



 

I*** Kin 

Diari d’en Greg 

Jeff Kinney 

Barcelona: Estrella Polar, 2012 

Sobre un paper, Greg, un nen d'11 anys, 
ens relata com vol convertir-se en el noi 
més popular de l'escola. Per això, 
organitza una sèrie de plans per passar-
ho d'una manera més amena i sobreviure 
a aquesta traumàtica experiència.   

 
   

 

I*** Mar 

El príncipe de los ladrones 

Chris Martindale  

Barcelona: Timun Mas, 1990 

Prosper i Bo són dos orfes que arriben a 
Venècia, on trobaran aixopluc en una colla 
juvenil, liderada pel misteriós "Príncep 
dels lladres". Un encàrrec portarà el grup 
d'amics fins a una illa a la llacuna, un lloc 
que alberga un misteri que ho canviarà tot 

 

 
   

 

JN Row 

Harry Potter (col·lecció) 

J.K. Rowling 

Barcelona: Salamandra 

El dia que compleix onze anys, Harry 
Potter s'assabenta que és fill de dos 
destacats bruixots, dels que ha heretat 
poders màgics. A l'escola Hogwarts de 
Màgia i Bruixeria, on s'educa amb altres 
nens que també tenen poders especials, 
aprendrà tot el necessari per ser mag.  

 
   

 

I*** Ban 

La clau màgica 

Banks, Lynne Reid  

Barcelona: Cadí, 1997 

 

Quan compleix nou anys, Omri només rep 
regals convencionals. No obstant això, 
descobrirà que dos d'ells, els que, a 
primera vista, semblen menys 
interessants, tenen un caràcter màgic, 
gràcies al qual Omri viurà emocionants 
aventures.  

 
   

 

JN Sel 

La invenció de l’Hugo Cabret  

Brian Selznick 

Barcelona: Cruïlla, 2007 

París, anys 30. Hugo és un nen orfe, 
rellotger i lladre que viu entre els murs 
d'una atrafegada estació de trens 
parisenca. Ningú sap de la seva 
existència fins que el descobreix una 
excèntrica nena al costat de la qual viurà 
una increïble aventura ..  

 
   

 

I*** Whi 

La telaraña de Carlota 

E.B. White  

Barcelona: Noguer, 2006 

Wilbur, un porquet que viu en una granja, 
s’assabenta que el seu destí final és 
acabar al plat d’una taula. Decidit a evitar 
tan fatal desenllaç, traçarà un pla amb la 
seva amiga l’aranya Charlotte. 

 

 
   

 

I*** Dah 

Les bruixes 

Roald Dahl  

Barcelona: Empúries, 2005 

Aquesta és la sorprenent història d’una 
víctima de les males arts de la Reina de 
les Bruixes: un nen de set anys que 
s’enfronta amb totes les bruixes 
d'Anglaterra, amb la sola ajuda de l’àvia 
més adorable de què mai hagueu tingut 
notícia  

 
   



 

I*** Lin 

Manolito Gafotas 

Elvira Lindo  

Madrid: Alfaguara, 2008 

Manolito Gafotas. Està condemnat, un any 
més, a passar les vacances en el seu petit 
pis de Carabanchel Alt, amb la seva mare, 
el seu avi i el seu germà petit. Espera amb 
il·lusió l’arribada del pare perquè es porti 
la família a la platja 

 
 

   

 

I*** Dah 

Matilda 

Roald Dahl. Il·lustracions de 

Quentin Blake 

BCN: Estrella Polar, 2009 

Mathilda Wormwood és una joveneta 
extremadament curiosa i intel·ligent, tot el 
contrari que els seus xarons pares, que 
sovint la ignoren. A mesura que creix va 
descobrint que té poders mentals fins que 
un dia un professor li ensenya que pot 
utilitzar aquests poders per ajudar els 
seus amics. A més les persones que fins 
aquell moment li han fet la vida impossible 
patiran les conseqüències. 

 

 
   

 

JN Dic 

Oliver Twist 

Charles Dickens  

Madrid: Anaya, 2012 

 
Oliver Twist, serà expulsat de l’orfanat on 
viu i ofert com a aprenent a qui el vulgui 
contractar. Després de netejar xemeneies 
i treballar com a ajudant d’un enterrador, 
Oliver s’escapa i arriba a Londres. Des de 
llavors es veurà obligat a treballar per al 
malvat Fagin que dirigeix una banda de 
nois carteristes. 

 

 
   

 

JN Pat 

Un puente hacia Terabithia 

Katherine Paterson  

Barcelona: Noguer, 2011 

Jess Aarons, un noi que se sent estrany 
s’ha entrenat durant tot l’estiu per córrer 
una carrera, però arriba escola Leslie 
Burke  i el guanya. Tot i això, aviat es fan 
amics. Leslie, aficionat a comptar 
fantàstiques i màgiques històries, li obre a 
Jess les portes d’un món dominat per la 
imaginació. Els dos creen el regne secret 
de Terabithia, un lloc màgic l’entrada 
només ells coneixen.  

 

 
   

 

IC Gos 

Astèrix (col·lecció) 

René Goscinny; Albert Uderzo 

Barcelona: Salvat 

Som a l’any 50 abans de Jesucrist. Tota la 
Gàl·lia està ocupada pels romans ... Tota? 
No! Un llogaret poblada per irreductibles 
gals resisteix encara i sempre a l'invasor .. 

 

 
   

 

IC Tez 

Astroboy  

Osamu Tezuka 

Barcelona: Glénat, 2003 

El seu protagonista és un jove robot amb 
increïbles poders que ha estat creat per 
un brillant científic per a reemplaçar el fill 
que va perdre. Sentint-se incapaç d’omplir 
les expectatives que l’home ha dipositat 
en ell, s’embarcarà en un viatge a la 
recerca d’acceptació, experimentarà la 
traïció i descobrirà un món de robots 
gladiadors 

 

 
   



 

IC Tor 

Bola de drac 

Akira Toriyama 

BCN: Planeta DeAgostini, 2012 

El Déu de la destrucció que mantenia 
l’equilibri de l'univers, s’ha despertat d’un 
llarg somni. En escoltar rumors sobre un 
saiyajin que ha vençut Freezer, Bils part a 
la recerca de Goku. Emocionat pel fet que 
hagi aparegut un oponent tan poderós 
després de tant temps, Goku ignora les 
advertències de Kaito i decideix enfrontar-
s’hi. 

 

 
   

 

IC Her 

Les aventures de Tintín 

(col·lecció) 

Hergé 

Barcelona: Joventut 

Un intrèpid reporter d’aspecte juvenil i 
edat mai aclarida que viatja per tot el món 
amb el seu gos Milú, hi ha una sèrie de 
personatges secundaris que han 
aconseguit tanta o més celebritat que el 
protagonista: entre ells, el capità Haddock, 
el professor Tornassol, els detectius 
Hernández i Fernández i la cantant Bianca 
Castafiore. 

 

 
   

 

IC Qui 

Mafalda: todas las tiras 

Quino 

Barcelona: Lumen, 2011 

Mafalda és el nom d'una historieta 
argentina creada per Quino el 1964, el 
personatge principal és una nena de 
classe mitjana argentina amb una actitud 
compromesa davant del món. Mafalda és 
una petita nena preocupada per la 
humanitat i la pau mundial, que es rebel · 
la contra la manera com és el món,  
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