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RECOMANADES 

 

EDUCACIÓ INFANTIL 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

 [ GUIA PER A CENTRES I FAMÍLIES ] 
 

CICLE SUPERIOR 

 

ROSSELL, Judith. EL BOSC PROHIBIT. 
Barcelona: Baula, 2019 ISBN 
9788447939633 
Stella va a viure a la mansió del seu 
avantpassat, l'explorador Wilberforce 
Montgomery, un exòtic lloc habitat per 
animals i plantes estranyes. Dos amics, un 
monstre que els amenaça... Descobreix 
com acaba. 

 

LONGAN, Laia. L’HIVERN QUE VAM 
APRENDRE A VOLAR. Barcelona: 
Animallibres, 2019 ISBN 9788417599294 
L’hivern que en Jakob i l’Ava es van 
conèixer, faltava poc per a la fi de la 
Segona Guerra Mundial. La petita illa de 
Noruega on vivien estava ocupada pels 
alemanys. Aquell hivern, ple de somnis i 
conflictes, els va unir per sempre més. 

 

PRATS, Lluís. KAMBIRÍ. Barcelona: Estrella 
Polar, 2019 ISBN 9788491379201 
Kambirí, una nena africana acabada de 
néixer, és rescatada d'una patera a l'illa de 
Lampedusa, juntament amb la seva mare 
morta i una setantena de migrants més. Un 
metge l’acull i tot el poble l'ajuda a criar-la 
mentre intenten localitzar el seu pare. 

 

AID, Sheddad; FERRON, Salah. EL MEU 
PRIMER LLIBRE DE RELATIVITAT. 
Barcelona: Joventut, 2018 ISBN 
9788426145628 
Quan caminem pel carrer ens sembla que 
el temps és el mateix per a tothom. Però fa 
més de cent anys, Einstein es va adonar 
que, si poguéssim viatjar  a la velocitat de 
la llum, veuríem que succeeixen coses 
increïbles amb l’espai i el temps. 

 

POLONSKY, David; FOLMAN, Ari. EL DIARIO 
DE ANNE FRANK. Barcelona: Debolsillo, 
2017 ISBN 9788466340564 
Novel·la gràfica que adapta la història 
d’Anne Frank , una nena holandesa que va 
escriure un diari mentre estava amagada 
en unes golfes d’Amsterdam, fugint de la 
Gestapo. Segur que coneixes la seva 
història, ara la veuràs. 

 
 

La guia ha estat elaborada per la Comunitat de Pràctica de 
Biblioteques Escolars del Servei Educatiu Baix Llobregat-6: 

 Marta Agustinoy Conde (Esc. La Vinyala, Sant Vicenç 
dels Horts) 

 Pilar Andión Mazoy (Esc. Puig d’Agulles, Corbera de 
Llobregat) 

 Mercè Anguera Cañellas (Esc. Jaume Balmes, Corbera 
de Llobregat) 

 Patrícia Bruna Paredes (Esc. Sant Antoni, Sant Vicenç 
dels Horts) 

 Maria Capdevila Camprubí (Esc. Sant Jordi, Sant Vicenç 
dels Horts) 

 Astrid Codana Alcántara (Esc. Joan Juncadella, Sant 
Vicenç dels Horts) 

 Jordi Dolcet Llaveria (CRP Baix Llobregat-6) 

 Maria Fuster Agudo (Esc. El Corb, Corbera de Llobregat) 

 Maria Garcia Bernal (Esc. Sant Josep, Sant Vicenç dels 
Horts) 

 Elena Higueras Corral (Esc. Sant Martí, Torrelles de 
Llobregat) 

 Laura Muñoz Rodríguez (Esc. El Solell, La Palma de 
Cervelló) 

 Sònia Nuñez Padilla (Esc La Guàrdia, Sant Vicenç dels 
Horts) 

 Montse Riart Martínez (Esc. La Ginesta, Vallirana) 

 Elisenda Rigol Borràs (Esc. Escola Nova, Cervelló) 

 Isabel Soneira Baos (Col·legi Sant Vicenç, Sant Vicenç 
dels Horts) 

 Carolina Varela Zarco (Esc. Pompeu Fabra, Vallirana) 

Aquesta guia de lectures està 
pensada perquè els infants 
llegeixin acompanyats i que  les 
famílies puguin conversar al 
voltant del llibre amb els seus 
fills. 

 

 

 

 



 

 

EDUCACIÓ INFANTIL CICLE INICIAL CICLE MITJÀ 

 

FEHR, Daniel; LEROY, Benjamin. UNA 
GRAN AJUDA. Madrid: Nubeocho, 
2018 ISBN 9788417123321 
El Teixó ha perdut el seu osset de 
peluix i està molt trist. El seu amic Ós 
l'ajudarà a trobar-lo. Plegats, buscaran 
en el prat, els matolls, el llac… El 
trobaran? 

 

VOLTZ, Christian. ENCARA NO?. 
Pontevedra: Kalandraka, 2019 ISBN 
9788416804733 
A la vida s'ha de tenir molta paciència 
per a totes les coses. I això ens ho 
ensenya el senyor Magí cada dia, 
mentre rega la seva llavor i espera que 
germini. Però finalment... 

 

RATHMANN, Peggy. BONA NIT, 
GORIL·LA. Barcelona: Ekaré, 2019 ISBN 
9788494885969 
El vigilant d’un zoo fa la seva ronda 
nocturna, i dona la bona nit a tots els 
animals sense adonar-se que un petit 
goril·la li ha pres les claus i va obrint 
totes les cel·les… Cap a on aniran?  

 

RUILLIER, Jérôme. QUATRE PETITES 
CANTONADES DE NO RES. Barcelona: 
Joventut, 2019 ISBN 978842613448 
Un quadrat vol anar a jugar a casa de 
les seves amigues les rodones, però no 
passa per la porta perquè és rodona. 
Entre tots busquen solucions. Com 
acaba? 

 

ADRIANSEN, Sophie. LA VACA DEL BRIC 
DE LLET. Barcelona: Birabiro, 2018 ISBN 
9788416490448 
Si en un pot de pèsols hi ha pèsols 
dibuixats, dins el bric de llet hi ha 
d’haver una vaca perquè hi és 
dibuixada.  Sembla lògic aquest 
raonament. Aquest llibre planteja 
dubtes que cal resoldre amb 
imaginació. 

 

 

BEATY, Andrea; ROBERTS, David [il]. ADA 
MAGNÍFICA, CIENTÍFICA. Barcelona: 
Beascoa, 2018 ISBN 9788448849672 
Amb la seva dèria investigadora i els seus 
elaborats experiments, l’Ada ho qüestiona 
tot. Però, tot i que els seus pares se’n 
cansin i la trobin pesada, ella és una noia 
amb ànima científica i no para fins trobar 
allò que vol. 

 

OLDLAND, Nicholas. UN BON NADAL. 
Barcelona: Símbol Editors, 2019 ISBN 
9788415315629 
Quan l'os, l'ant i el castor es disposen a 
celebrar la nit de Nadal, s'adonen que 
s'han oblidat del més important: no tenen 
arbre de Nadal i decideixen sortir al bosc a 
buscar-lo... 

 

COPPO, Marianna. PETRA. Barcelona: 
Joventut, 2019 ISBN 9788426146090 
Petra és una petita pedra que es creu que 
és una muntanya… fins que un gos la recull 
per jugar i acaba anant a parar a un niu 
d’ocells. Segueix creient que és una 
muntanya? No, Petra ara és un ou! Un ou 
dins d’un món ple de possibilitats. Després 
cau en un estany i...  

 

MCLAUGHLIN, Eoin. L’ABRAÇADA. 
Barcelona: Animallibres, 2019 ISBN 
9788417599263 
Eriçó està trist. Tan trist, que només hi ha 
una cosa que pot animar-lo: una abraçada. 
Però cap animal vol abraçar-lo. A Tortuga li 
passa exactament el mateix. Aconseguiran 
que algú els abraci? 

 

BRIGHT, Rachel; FIELD, Jim [il]. EL COALA 
QUE VA BAIXAR DE L’ARBRE. Barcelona: 
Baula, 2018 ISBN 9788447935758 
A en Kevin li agrada que tot continuï igual. 
Exactament igual. Però quan un dia arriba 
un fet imprevist, descobreix que la vida pot 
ser variada i meravellosa. Un llibre per als 
qui es preocupen massa pels canvis. 

 

 

LOMP. EL GRAN VIATGE A LA 
PREHISTÒRIA DE L’OLEGUER I L’ALBERT. 
Barcelona: Baula, 2019 ISBN 
9788447937615 
L’Oleguer i l’Albert viatgen en el temps, 
cap a la Prehistòria en una aventura 
plena de dinosaures, mamuts, felins de 
dents de sabre i moltes criatures més. Hi 
trobaràs jocs, reptes i molta diversió.  

 

CANAL, M. Fernanda; ZANNI, Roger [Il]. 
CIENCIA COTIDIANA. Barcelona: 
Parramón, 2016 ISBN 9788434210172 
Amb aquest llibre descobriràs que la 
ciència està present en multitud 
d'activitats de la vida quotidiana. Sigues 
curiós i atreveix-te a experimentar. 
Sabràs com funciona el món que ens 
envolta. 

 

BILBAO, Leire. BITXOPOEMES I ALTRES 
BÈSTIES. Pontevedra: Kalandraka, 2019 
ISBN: 9788416804788 
Volen, repten i rugeixen poèticament. En 
aquests versos, divertits i juganers, 
habiten conegudes criatures que et 
sorprendran amb el seu enginy i 
originalitat. 

 

MUNCASTER, Harriet. ISADORA MOON I 
L’ENCANTERI MÀGIC. Madrid: Alfaguara, 
2018 ISBN 9788420487625 
La Isadora Moon és especial perquè és 
diferent. La seva mare és una fada, el seu 
pare un vampir i ella té una miqueta de 
tots dos. Aprèn, a més, a escriure 
històries, a... 

 

COPONS, Jaume. L’AGUS I ELS 
MONSTRES. ELS CARTERS DE L’ESPAI. 
Barcelona: Combel, 2019 ISBN 
9788491015390 
Aquesta vegada el Dr. Brot l’ha fet molt 
grossa: s’ha dedicat a llançar projectils a 
l’espai amb un missatge que diu que la 
Terra és un lloc molt perillós que cal 
destruir. Un llibre ple d’aventures i que 
et farà passar una estona ben divertida.  

 


