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CICLE SUPERIOR 

 

MAROTTA, Millie. UN MAGNÍFIC 
INVENTARI D’ANIMALS PER SALVAR. 
Madrid: Maeva, 2019 ISBN 9788417708498 
La fascinació que des de petita ha sentit 
l’autora pel món animal ha fet que 
elaborés aquest magnífic inventari 
d’animals en perill d’extinció. Ens mostra la 
singularitat de molts d’ells i les seves 
característiques increïbles, però reals. 

 

IBÁÑEZ, José; HURTADO, Raül. ATUREM LA 
INVASIÓ: NO ENS DEIXEM DOMINAR PEL 
PLÀSTIC. Algemesí: Andana, 2019 ISBN 
9788417497514 
Atenció, emergència: patim una invasió 
silenciosa. 12 milions de tones de plàstics 
van a parar als oceans cada any i ofeguen 
els ecosistemes, provoquen danys a la 
fauna i entren en la cadena alimentària. 

 

GIANELLA, Valentina. TOTS SOM LA 
GRETA. UN MANIFEST PER A SALVAR EL 
PLANETA. Barcelona: Montena, 2019 ISBN 
9788417922504  
Amb setze anys, la Greta  ha aconseguit 
mobilitzar milions de joves d'arreu del món 
per protegir el planeta i projectar un futur 
ple d'esperança. Uneix-te a la missió més 
important de la nostra història: salvar el 
planeta del canvi climàtic. 

 

SALOMÓ, Xavier. OFF. Barcelona: 
Flamboyant, 2019 ISBN 9788417749286 
Àlbum sense paraules sobre els riscos de 
l’energia nuclear. A través d’un seguit 
d’imatges evocatives, l’àlbum narra com 
una nena aconsegueix retornar la vida a un 
paisatge erm i monòton, fruit dels efectes 
de l’energia nuclear.  

 

RODARI, Gianni. LES DUES VEGADES DEL 
BARÓ LAMBERTO. Pontevedra: 
Kalandraka, 2020 ISBN 9788416804887 
Vell, molt vell, és el baró Lamberto. I ric, 
molt ric: riquíssim! I està malalt. Té 
exactament vint-i-quatre malalties, i només 
Anselmo, el majordom, se les sap de 
memòria. Fins aquí, tot normal, o gairebé 
normal perquè amb un antic remei egipci... 
Un relat divertit i desbaratat. 
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Aquesta guia us proposa unes 
lectures molt especials, unes 
lectures perquè prengueu 
consciència sobre el nostre 
entorn i en tingueu cura. 
Ah! i ens afegim amb dues 
lectures al centenari de... 

 

 

 



 

 

EDUCACIÓ INFANTIL CICLE INICIAL CICLE MITJÀ 

 

MULLER, Gerda. PRIMAVERA; ESTIU; 
TARDOR; HIVERN. Barcelona: Ing 
Edicions, 2019 ISBN 9788489825543 
Quatre àlbums documentals que 
mostren escenaris i activitats propis de 
les diferents èpoques de l’any. Les 
escenes representen jocs i activitats a 
l’aire lliure i a l’interior i estan 
protagonitzades per nens i nenes. 

 

RIMBAU, Roser; Col·lectiu Rosa Sardina 
[il]. LOTA, LA CATXALOTA. Barcelona: 
Takatuka, 2019 ISBN 9788417383541 
Llibre que ens fa reflexionar sobre com 
estem embrutant el planeta i els 
nostres mars. La Lota és una petita 
catxalota que investiga per què el mar 
està ple de brutícia. Descobreix tu per 
què. 

 

ELLIS, Carson. ¿MAU IZ IO? Granada: 
Bárbara Fiore, 2018 ISBN 
9788415208884 
Com parlen els insectes? Com es posen 
d’acord per treballar en equip? Com es 
distribueixen les feines? Com 
interfereix el curs de la natura en les 
seves vides? Llibre que ens mostra el 
seu dia a dia i del que no en sabem res. 

 

DIOS, Olga de. OCELL GROC. Barcelona: 
Estrella Polar, 2020 ISBN 
9788491379720 
L’Ocell Groc té unes ales petitones i  in-
venta un giny per poder volar i recórrer 
el món compartint el seu invent amb 
altres animals que tampoc poden vo-
lar: una ossa polar, un pingüí i un kiwi. 

 

NAYLOR-BALLESTEROS, Chris. LA 
MALETA. Barcelona: La Galera, 2019 
ISBN 9788424664909 
Arriba un animal estrany. Entre els 
habitants del bosc n'hi ha alguns que 
senten curiositat i d’altres desconfiança 
per les explicacions —que semblen 
massa fantasioses o impossibles— que 
dona l’estranger sobre el contingut de 
la seva maleta. 

 

 

WAGNER LLOYD, Megan; HALPIN Abigail 
[il]. EN BUSCA DE LO SALVAJE. Madrid: 
errata naturae, 2018 ISBN 9788416544790  
Llibre d’imatges molt suggerents, que 
mostra quela vida salvatge està amagada, 
esperant que algú la descobreixi. Els 
protagonistes viuen una aventura que 
comença prop d’una boca de metro i acaba 
dins la bellesa del món salvatge. 

 

JEFFERS, Oliver. SOM AQUÍ. NOTES PER 
VIURE AL PLANETA TERRA. Algemesí: 
Andana, 2019 ISBN 9788416394807  
Com explicar a algú, que encara no l’ha 
vist, com és el nostre planeta? Des del mar 
fins a les muntanyes, de les ciutats als 
pobles i de la nit al dia. Totes les 
meravelles de la Terra per conèixer-la i 
cuidar-la. 

 

DOREY, Martin. SUPERHEROIS CONTRA EL 
PLÀSTIC. Barcelona: Estrella Polar, 2020 
ISBN 9788491379737  
Una manera fàcil i pràctica per reduir l'ús 
de plàstic a casa, a l'escola i en el teu 
entorn més proper. L’autor és un dels 
líders de la lluita contra el plàstic al Regne 
Unit. Un llibre pràctic amb missions que els 
nens han de complir dia a dia. 

 

LLAUGER, Miquel À.; RAMON, Gibet [il] A 
D’ARMARI. UN ABECEDARI DE LES COSES 
DE CASA. Vic: Eumo, 2019 ISBN 
9788497666848  
Què s’amaga pels racons de casa? Un 
armari amb pijames, jerseis i una closca de 
cargol!; una banyera que ens fa somiar 
amb l’oceà. Vint-i-sis històries sorprenents 

 

GOUGH, Julian; FIELD, Jim [il]. OSSA I 
CONILL. A LA VORA DEL RIU NO HI FACIS 
EL NIU. Barcelona: Baula, 2019 ISBN 
9788447940240  
En Conill, molt esverat, entra com un llamp 
a la cova de l'Ossa i li pregunta: «On van els 
arbres del bosc durant l'hivern?». De sobte 
se sent... RAC ! Què o qui serà? Una 
història molt divertida sobre l'amistat, el 
progrés i una bona pila de fang! 

 

 

KHULMAN, Torsten. MOLETOWN. LA 
CIUTAT DELS TALPS. Barcelona: Joventut, 
2015 ISBN 9788426142528 
Al principi, sota aquell prat només hi 
vivia un talp, i tot era abundància. Però 
aviat arriben més i més talps: les senzilles 
talperes esdevenen caus intricats, i el 
prat va desapareixent... Àlbum sobre les 
conseqüències del progrés. 

 

RHODE, Marie G. SOS. MONSTRES DE 
VERITAT AMENACEN EL PLANETA. 
Barcelona: Zahorí Books, 2019 ISBN 
9788417374440 
Hi ha monstres voltant pel planeta. Pro-
voquen tempestes, assequen llacs i es-
panten els animals. L'immens Brossa-
kong, el desagradable Boirum, l'enganxós 
Greixodont o l'invasiu Urbanosaure. 

 

SCHWARTZ, Joanne; SMITH, Sidney [il]. 
PUEBLO FRENTE AL MAR. Barcelona: 
Ekaré, 2018 ISBN 9788494890024 
En un poble costaner del Canadà hi ha 
unes mines de carbó sota el mar, amb el 
perill que comporta. El llibre explica un 
dia de la vida d'un nen el pare del qual 
treballa a la mina, i mostra la duresa de 
la feina. 

 

ISERN, Susanna; SENDER, Ana [il]. EL 
VIATGE DE L’OD. Santander: Tierra de 
Mu, 2019 ISBN 9788494833755 
El petit Naran està molt malalt i només 
pot curar-lo una planta medicinal que 
creix als alts cims. Una nena anomenada 
Od, un ren, una guineu i una àguila em- 
prenen una aventura per ajudar-lo. 

 

RODARI, Gianni. CONTES PER TELÈFON. 
Barcelona: Joventut, 2012 ISBN 
9788426139177 
Hi havia una vegada… una nena el pare 
de la qual era representant de comerç i 
estava de viatge sis dies a la setmana. 
Però aquella nena no podia adormir-se 
sense que li expliquessin un conte. I cada 
nit, el seu pare li trucava per telèfon i li 
explicava un conte. 

 


