
 

  

EDUCACIÓ INFANTIL CICLE INICIAL CICLE MITJÀ 

EL LLEÓ VERGONYÓS I ELS SEUS AMICS  
(El Pot Petit) 

 
Diverteix-te amb les increïbles 
aventures del lleó vergonyós i 
coneix tots els seus amics!  

PIRATES RODAMONS (El Pot Petit) 
 

Un llibre que et recorda que 
l’amistat és el més gran tresor. 

 

 
L’ESTEL DE NADAL AL PAÍS DELS CONTES 

(Col·lecció contes desexplicats. Ed. Baula) 

 

Un conte nadalenc ple de 
sorpreses i molt d’humor que farà 
volar la imaginació dels primers 
lectors. 

 

POEMES DE FRED I MANTA 
Mercè Galí i Núria Albertí  (Ed. El Cep i la 

Nansa) 
 

 
Poemari adreçat a prelectors i 
primers lectors. 
El llibre presenta 7 poemes sobre 
l’estació de l’hivern.  

 
 

TU FAS 
Doctor Prats (Ed. Nanit) 

 
Tu fas és un conte basat en 

la cançó homònima 

de Doctor Prats. Un conte 

que vol parlar de totes les  

famílies.  

UNA CARTA PEL PARE NOEL 
Yarlett, E. (Ed. Cruilla) 

 

El Pare Noel té una 

emergència nadalenca! 

Ajuda'l a trobar el regal 

perfecte per a la Paula. Un 

llibre amb 5 regals de Nadal 

per obrir.  

 
 UN DIA AMB EN MUS                                      

(Lebourg, C. Ed. Blackie Books) 

 
 h   ue  onica que és la 
vida    quina pau si vius 
davant del mar  llun  de 
l’enrenou del món  am  el so 
de les onades com a  nica 
compan ia.  i   és la vida 
d’en Mus. 

 

INVENCIBLES 
Els Catarres (Ed. Nanit) 

 
Invencibles és un conte basat 

en la cançó homònima d'Els 

Catarres. Un conte que parla 

dels sentiments entre els 

germans.  

 

 
 EL PITJOR EQUIP DEL MÓN                                   

Blanca Bravo (Ed. Animallibres) 

 

El pitjor equip del món és la 

historia de dos nens: el Millor, 

que juga molt bé a futbol, i en 

Pauvebaixabé, que no en té ni 

idea. 

 

ESTIMAT MONSTRE 
Lluís Prats (Ed. Text La Galera) 

 

 
Una novel·la amb un tema de 

fons molt actual: 

l'assetjament escolar. 

L'amistat més inesperada pot 

ajudar-te a superar les teves 

pors. 
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CICLE SUPERIOR LLIBRES PER A TOTHOM  

COMPTA AMB MI 
Txarango  (Ed.Nanit) 

 
Compta amb mi és un 

conte infantil basat en la 

cançó homònima 

de Txarango que 

representa un cant a 

l’amor incondicional.  

ATRAPAT AL ZOMBI PARK 
Col. Zona Zombi, de Peter Walker (Ed.Baula) 

 
Morisville és un poble de 

muntanya petit, bonic, 

agradable i infestat de 

zombis. Els vius i els 

morts vivents conviuen 

en pau i harmonia. O 

gairebé. 

ORIOL I LIS, DETECTIUS. MÈTODE 

PELACANYES PER RESOLDRE CASOS 

Col. Oriol Pelacanyes, d'Eva Santana (Ed.Baula) 
 
L’Oriol Pelacan es és un 

noi d’onze an s am  unes 

idees esbojarrades que 

creu que li solucionaran 

la vida. 

 
 

AMB CALMA 
Williams, R i Hartas, F. (Ed.Flamboyant) 

 
La natura que ens envolta fa 

meravelles. Dia rere dia, hora 

rere hora, centenars de 

transformacions 

meravelloses ocorren just 

davant nostre. Però no 

sempre és fàcil adonar-se’n.  

 

COLOR ANIMAL 
Figueres, E. (Ed. Zahorí Books) 

 

 
Aprèn a desxifrar els 

missatges que emeten els 

animals amb els colors de la 

seva pell  ales  plomes  

 
 

ESTIMA EL TEU COS 
Sanders, J. (Ed.Bindi Books) 

La llibertat és estimar el teu 

cos amb totes les seves 

“imperfeccions” i ser una 

perfecta imperfecta! Estima 

el teu cos t’encoratja a 

admirar i celebrar el teu cos 

per totes les coses increïbles 

que pot fer.  
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