
Hola, famílies! 

Com cada any, us fem unes pinzellades al respecte de 

lectures que podeu fer amb els vostres fills i filles 

aquestes setmanes de descans. 

Us suggerim algunes, i recordeu que qualsevol lectura 

que trobin interessant, remenant per biblioteques i 

llibreries, no importa l’edat recomanada, els resultarà 

enriquidora.  

       



https://www.ccma.cat/tv3/super3/superbiblioteca/els-llibres/ 

Selecció de lectures classificades per edats, per a tots 
els gustos. 
Cada llibre ve acompanyat d’una petita explicació de 
l’argument. Passeu i mireu... 
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L'Alba no ho sap però té un 
volcà a dins del seu cos. Un 
volcà que, quan s'enfada, 
s'encén. Aleshores, sent com 
si alguna cosa per dins li 
cremés i li fes mal. No s'ho 
passa bé quan s'encén el 
volcà i està enrabiada. Algú li 
ensenyarà com apagar-ho. 

En Martí seu a la seva butaca 
preferida per llegir el seu llibre 
preferit: "El pirata Camafusta". 
El que no sap en Martí és que 
aquest conte no té final i que la 
història del pirata no s'acaba 
mai. 

La Sofia va a la platja amb el seu 
pare i el seu amic inseparable: 
un osset de peluix que abans 
havia estat de l'avi i de la mare. 
De sobte, cau una tempesta que 
fa que la Sofia hagi de sortir 
corrents amb la seva família. 
Amb les presses, ningú s'adona 
que l'osset cau de la bossa. I 
aquí comença la història d'un 
osset de peluix sol davant del 
mar. 

Educació Infantil 



Aquesta vegada, el diari 
de la Cirera comença 
recordant la figura del seu 
pare, que va morir quan 
ella només tenia 4 anys. A 
vegades li costa recordar-
ne detalls. Per això, la 
Cirera demana a la mare 
que l'ajudi a recordar-lo. 
Aquesta vegada, el 
"personatge misteriós" 
serà ella mateixa. 

L'Idris està jugant amb l'única 
bala que té en un poblet de 
l'Àfrica. Un dia, una bala 
diferent, amb un soroll ben fort, 
creua l'aire per sobre de l'Idris. 
La seva mare l'agafa i l'amaga a 
casa seva. Després d'uns dies, 
tot sembla normal i l'Idris torna 
a jugar amb la seva única bala. 
Però, novament, apareixen uns 
homes que disparen un altre 
tipus de bales. La tranquil·litat 
s'ha acabat per a l'Idris, que 
haurà de fugir amb la seva mare. 

L'Ivan sempre ha volgut ser un 
superheroi. Després d'intentar 
volar com el Superman o enfilar-se 
com l'Spiderman, el pare li va 
regalar una capa de "SuperIvan" i li 
va explicar que els superherois no 
només tenen una gran habilitat, 
sinó que també tenen debilitats i 
això és el que els fa especials. Des 
d'aquell dia, l'Ivan intenta ser un 
superheroi i, durant el procés, ha 
trobat un munt de nens que ja ho 
són. 

Cicle Inicial 



Si t'agraden els 
jeroglífics, els jocs de 
càlcul, els jocs de 
paraules o d'observació. 
Si vols passar una bona 
estona amb un llibre, 
jugar i pensar-hi molt. 
Aquest és un bon llibre 
per a tu! 

Arriben les vacances d'estiu i els 
pares de la Judit han decidit que 
marxi uns dies amb els avis al poble. 
Però no només això, la mare també 
ha pensat que l'amic de la Judit, en 
Johan, també hi anirà. La Judit està 
entusiasmada amb la idea! Tot va 
més o menys bé fins que comença el 
viatge en cotxe i punxen una de les 
rodes. 

En Joe Spud és el nen de 12 anys 
més ric del món. Té tants diners 
que pot comprar tot el que li 
vingui de gust: un cocodril, un 
tobogan d'aigua que va del 
dormitori a la piscina, tots els 
jocs de l'ordinador del món... És 
el nen més consentit del món. 
Però hi ha una cosa que en Joe 
no té i que tampoc pot comprar: 
amics! 

Cicle Mitjà 



En Nick té un secret. Al soterrani de 
casa seva sona una cançó misteriosa. I 
val més que no ho sàpiga ningú, d'on 
surt aquesta música. Cada dia, a classe, 
en Nick veu la Frank, una nena que 
també té un secret: se sent sola, però 
no ho vol dir a ningú. Una tarda, en 
Nick descobreix el secret de la Frank, i 
ella, el d'en Nick. Però tots els secrets 
tenen perills: al soterrani, hi ha 
finestres que donen a altres mons... 

La família Dumont és molt 
especial, diferent a la resta de 
famílies que puguis conèixer. 
Està formada per cinc membres: 
els pares i tres fills, dos dels 
quals són bessons. Això podria 
ser ben normal. El que fa 
especial la família Dumont és 
que han decidit viure al cel, 
volant, sense aterrar mai i sense 
tocar terra. I et preguntaràs... 

Com és possible que un monument 
de més de setanta metres 
desaparegui d'un dia per l'altre? 
Aquesta és la pregunta que es fa la 
Loly quan l'estàtua que representa 
Gulliver a Lil·liput desapareix. 
Només fa sisè de primària, però la 
Loly està disposada a esbrinar 
aquest misteri. Comptarà amb 
l'ajuda del seu amic, en Raimon, i 
de la sàvia Agatha. Si t'agrada la 
novel·la de detectius, no te la pots 
perdre! 

Cicle Superior 



https://www.rosasensat.org/biblioteca/recursos/el-
garbell/el-garbell-num-17/ 

Darrer número publicat 
pel Seminari de 

Bibliografia Infantil i 
Juvenil de l’Associació 

de Mestres Rosa 
Sensat. 

Recomanacions de 
lectures per a E. 

Infantil, Primària, de 
coneixements, poesia...  
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