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LES COSES QUE SE'N VAN 
Beatrice Alemagna (Autor, Ilustrador), A 

urora Ballester Gassó (Traductor) Ed. Combel 

A la vida hi ha moltes coses que se'n van, que es 

transformen, que passen. Totes menys una. Un àlbum 

il·lustrat que ens parla amb molta sensibilitat dels 

canvis vitals i del pas del temps. 

ESTIMO LA NATURA 
Joana Raspall, Gibet Ramon. El CEP i la Nansa edicions 

Poemes il·lustrats de Joana Raspall relacionats amb la 

Naturalesa, els seus animals, els astres que ens 

il·luminen i el cicle de la vida. Escrits en lletra de pal 

perquè primers lectors i il·lustrats amb el mestratge de 

la Gibet Ramon. 

COSES QUE SEMBLEN 
María del Mar Benegas Ortiz, Alberto Albarrán del 
Pozo. Ed Combel  

Sovint les coses no són el que semblen! Sembla un 

sol? O sembla més aviat un gelat? Et toca a tu 

descobrir-ho! Un llibre per jugar a endevinar imatges. 

Què deu ser? Gira la pàgina! 

NIRAVE Y EL MAR 
Matt Myers. Ed. Dr.buk 

Un homenatge a la creativitat. Tenir l’espai, el 

silenci, la complicitat, la llibertat per poder 

explorar la imaginació 

EDUCACIÓ INFANTIL 

CADASCÚ ÉS COM ÉS 
Jaume Copons Ramón (Autor), 

Gusti (Ilustrador). Ed. Combel 

Voler i desitjar el que tenen els altres, treballar 

l’acceptació d’un mateix. 

SUPER A 
Text: Txabi Arnal Il·lustracions: Mercè Galí- Ed La 

Guarida Ediciones. 

És un dia com un altre qualsevol en la vida d'una 

nena amb molt d’humor. De vegades anar a l’escola 

pot ser una missió molt esgotadora. 

COSES 



EL VIATGE DELS VEÏNS 
Hélène Lasserre / Gilles Bonotaux. Ed. Birabiro  

Una nova aventura dels meravellosos veïns. 

Aquesta vegada surten de viatge per tot el món 

(Venècia, Grècia, Japó, Nova York i molt més!) 

LES LLIÇONS DEL 

PROFESSOR POCA-SOLTA 
Elise Gravel Ilustraciones de Iris. Ed. Joventut 

Aprendre bones maneres d’una forma molt divertida i 

amb molta ironia. Per primers lectors amb ganes de 

riure. 

ELS INVISIBLES 
Tom Percival- ED Andana 

Ens parla del dret de tots nosaltres a tenir un lloc. 

La importància de les persones que ens estimem i 

de veure tot el que ens envolta (la pobresa, canvi de 

casa i de barri...) 

GRÀCIES 

HISTORIA D’UN VEÏNAT 
Rocio Bonilla. Ed. Animallibres 

Una història sobre com un petit detall pot millorar 

les nostres vides. Una història sobre l'empatia i 

sobre les emocions que reivindica la vida en comú. 

CINCO CEREZAS 
Vittoria Facchini. Ed. Dr.buk 

Artístic, poètic i amb una explosió de color. 

Explorar la imaginació i les diferents visions de 

veure les coses. 

. 

CICLE INICIAL 

EL CONTE QUE VOLIA SER 

LLEGIT 
Carolina Rabei. Ed. Maeva 

En Dino és un llibre de la biblioteca a qui mai han 

agafat en préstec i que somia amb trobar algú amb qui 

compartir la seva història. Trobarà mai el seu lector 

perfecte? 



GOS PUDENT  
Colas Gutman. Marc Boutavant. Ed. Blackie Books 

El nostre protagonista decideix donar la volta al món a la 

recerca d’un amo. L’esperen milers d’embolics i 

aventures. Coneixerà una nena encantadora i entendrà 

el veritable significat de l’amistat. 

DIVUIT POEMES DE NATURA 

I UN CONTE ENTREMALIAT 
Lola Casas, il.l Gemma Capdevila. Ed. Mediterrània  

Un recorregut per la natura al llarg d’un any en què els 

seus habitants ens sorprenen en cada poema. 

EL PRÍNCEP FELIÇ I ALTRES 

CONTES 
Oscar Wilde. Il. Albert Asensio Ed. Joventut 

Tres contes clàssics d’Oscar Wilde. En aquests es poden 

trobar alguns dels temes que més preocupaven l'autor: 

l'egoisme, la desigualtat i el sofriment, i com corregir-los 

amb l'amor, la compassió i la generositat. 

ELS INTRUSOS 
Susanna Isern & Sonja Wimmer. 

Ed. Tierra de Mu 

Van arribar al bosc des de terres molt llunyanes, 

carregats d’il·lusió i esperança. Però, en veure’ls, tots 

van cridar: INTRUSOS! Una faula sobre la migració 

entre continents amb dos finals que conviden a 

reflexionar i a posar-se en la pell dels altres. 

ELS ESTELS 
Jacques Goldstyn. Ed. Joventut 

L’amistat entre un en jueu i una nena musulmana, les 

diferencies culturals i religioses. La importància de 

creure en els somnis. 

CICLE MITJÀ 

ASTRONAUTAS 
BITÁCORA DE UN VIAJE ESPACIAL 

Chang-hoon Jung (Autor), 

 In-kyung Noh (Ilustrador). Ed. Ekaré. 

Aquest llibre ens explica la vida a l’espai, dins una 

nau espacial. Com mengen, com es dutxem o com 

dormen els astronautes i moltes respostes més. 



LES FABULOSES 

AVENTURES DE L’AURORA 
Douglas Kennedy / Joann Sfar. Ed. Flamboyant  

Una nena autista, investiga la desaparició de la seva 

amiga. Una misteriosa història on la diferència, 

l’assetjament escolar i la família són els protagonistes. 

UN ARBRE CREIX 
Eugenio Roda, Cecilia Afonso. Ed. Yekibud 

Pura poesia visual. Un delicat abecedari poètic, paraules 

per pensar, observar amb calma.  Les definicions 

poètiques de cada paraula són pura màgia.  

CUANDO BRILLAN LAS 

ESTRELLAS 
Jamieson, Victoria. Mohamed, Omar. Ed. Maeva 

Una historia commovedora i emotiva. La dura vida dels 

camps de refugiats amb la mirada d’un nen que ha viscut 

a dins. 

. 

UN MÓN EN UN DIA. 
CONTES DIVERSOS, HISTORIES 

QUOTIDIANES 
Aida Rivas-Moreno, Gus Bas Planas (textos) 

// Glòria vives Xiol (Il·lustracions) 

Un conte amb 9 històries atravessades per la 

mirada de gènere i l'acompanyament respectuós, 

tant en els processos vitals dels seus 

protagonistes, com en el llenguatge que es fa 

servir. Una porta oberta a la creativitat i la llibertat. 

CICLE SUPERIOR 

L’ELEFANT 
Peter Carnavas. Ed. Pagès Editors 

Aquesta novel·la, bellament escrita, deixarà empremta 

als lectors. Ens presenta la depressió vista amb ulls dels 

infants. És una història sobre l'empàtica i resilient Olive i 

la seva habilitat per trobar alegria on no n'hi ha. 

NEGRA 
LA VIDA DESCONOCIDA DE 

CLAUDETTE COLVIN 
Émilie Plateau.  Ed. Duomo Ediciones. 

La vida desconeguda de Claudette Colvin, la 

primera noia amb només 15 anys que no va 

voler seure a la part del darrere de l’autobús. 



PERDUT AL MUSEU 
Luisa Vera. Ed. Combel 

Un recorregut per diferents moviments artístics. 

Apropar als nens i nenes a l’art amb un joc de 

laberints molt divertit. 

JUGUEM A FER IOGA 
Lorena Pajalunga. Ed. VVKids 

Amb tècniques del ioga podem fer que els 

infants es diverteixin i creixin sans i feliços! Els 

més menuts responen de manera extraordinària 

als estímuls d'aquesta disciplina, que els fa 

augmentar la concentració, la tranquil·litat i la 

confiança en si mateixos. 

ANIMALS ESTRANYS I 

MERAVELLOSOS 
Cristina Banfi. Ed. VVKids 

Submergeix-te en les aventures d'un explorador 

intrèpid que s'ha enfrontat a alguns dels animals més 

estranys del món. Descobreix, per exemple, animals 

tan insòlits com una vespa que sembla un panda, un 

peix amb els llavis pintats... 

. 

EL GRAN VIAJE DE LAS 

FAMILIAS 
Susanna Isern. Il.l César Barceló Ed.Duomo Ediciones 

El fil conductor d’aquesta historia és el joc de 

detectiu per trobar la joia desapareguda en el vaixell. 

L’autora ens fa un recorregut molt interessant sobre 

la diversitat familiar. Ens ensenya molts tipus de 

família d’una manera totalment natural. 

EL DRAC D’OR 
Jaume Copons Il·l. Liliana Fortuny Ed. Combel 

Uns caçadors han arribat al Bosc Blau a la recerca del 

drac d’or. I si el confonen amb en Rufus?  

En Bitmax i els habitants del bosc organitzen un pla 

per protegir-lo, però… què farà, l’Evo? 

. 

PER COMPARTIR 

SERÀS EL QUE VULGUIS SER 
Robert Garcia, Sandra Alonso. Ed. El cep i la nansa 

En Nico no deixa de rumiar què serà quan sigui gran. Un 

dia vol ser infermer i l’altre decideix que serà astronauta. 

L’únic que té clar és que, tal i com li diuen sempre, quan 

arribi el moment, serà el que vulgui ser. 

EXTRAORDINARIAS 



Seminari de Biblioteques Escolars de Gràcia 

Pla de Formació de Zona SE-CRP de Gràcia 

- ESC Farigola de Vallcarca 

- ESC Josep Maria Jujol 

- ESC Pau Casals Gràcia 

- ESC Montseny 

- ESC Turó del Cargol 

- ESC Rius i Taulet 

Col·labora: 




