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FUNKE, Cornelia. Igraine, la valenta. Barcelona:
Estrella Polar, 2011. ISBN: 9788499326344.
La Igraine, viu amb els seus pares i el seu germà gran
a l'antic castell de Bibernell. Els pares, la Lemisande i el
Lamorak són uns mags molt reputats. Per això, el que
més desitgen és que els seus fills continuïn amb la
tradició familiar. Però, la Igraine el que realment
sempre ha desitjat és posar-se una armadura i
cavalcar sobre un cavall.

C. REYNA, Pablo; ARMIÑO, Mónica [Il]. La casa de los
dragones. Vitoria: Ediciones SM, 2019. ISBN:
9788491825593.
¿Qué harías si tu trilogía favorita no tuviera tercera
parte? Eso le pasa al pobre Marcos, que está
enganchado a la saga Carreras de dragones. Pero los
buenos lectores y los jinetes de dragón no se rinden
jamás. Así que Marcos va en busca del autor de los
libros... y descubre que las aventuras pueden
presentarse en cualquier parte.

LINDGREN, Astrid. Pippi Calcesllargues. Barcelona:
Kókinos Editorial, 2020. ISBN: 9788417742140.
La Pippi Calcesllargues viu tota sola a Vil·la Villekulla
amb un cavall i un mico. A més a més de llesta,
generosa, divertida, independent i imaginativa, és la
nena més forta del món i no deixa que res ni ningú
afebleixi la confiança que té en ella mateixa, ni que
cap abusananos se surti amb la seva.

FIGUERAS, Emmanuelle; DE GASTOLD, Claire. Olor
animal. Barcelona: Zahorí Ediciones, 2019. ISBN:
9788417374273.
Submergeix-te en el fascinant món invisible de
l'olfacte animal! Desxifra els olorosos missatges dels
animals amb aquest llibre il·lustrat i les seves
divertides solapes, on s’hi poden descobrir curiositats,
dades i costums olfactius del regne animal.
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PARERA, Núria; HERGUETA, Maria. La maleta.
Barcelona: Babulinka Books, 2018. ISBN:
9788494584367.
Una maleta que passa de mà en mà és testimoni
silenciós de vides diferents que transcorren durant el
segle XX. Les colònies tèxtils, la revolució obrera, la
guerra civil, l’exili, la caiguda del franquisme,...
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CICLE INICIAL CICLE mitjàeducació infantil
TULLET, Hervé. Turlututú, contes màgics. Kókinos,
2018. ISBN: 9788417074067.
Turlututú és un estrany i divertit personatge que ve
d'un país llunyà a proposar al lector que l'ajudi al llarg
d'aquestes sis mini aventures, pronunciant paraules
màgiques a la velocitat que ell indiqui, bufant, fent
pessigolles, pitjant botons de colors i molt més.

 RUIZ, Mariana, LUCHETTI, Maria [tr]. Enfilant el
caminet. Kalandraka, 2020. ISBN-13 :
9788416804092.
Enfilant el caminet és un poema-cançó infantil que
desprèn alegria, ritme i musicalitat. Està protagonitzat
per diferents animals -des d'elefants, ratolins, cuques
o óssos- que marxen a ritme dels versos octosíl·labs,
tot marcant una progressió numèrica. Així, de l'1 al 10
es van enumerant personatges, fins a arribar a un
destí sorprenent i festiu.

SERRANO, Lucía. Pastís de Pastanaga. La Galera,
2020. ISBN: 9788424666507.
El senyor conill fa els millors pastissos de pastanaga
del bosc. Avui en cuinarà un per llepar-se els dits.
Però, un moment... on s'han ficat les pastanagues? El
senyor conill haurà de fer ús de les seves dots
detectivesques per aconseguir trobar-les. Voldreu
ajudar-lo? Benvinguts i benvingudes a aquest cau!

ACOSTA, Alicia; AMAVISCA, Luis; GUSTI [Il]. Visca les
ungles de colors! NubeOcho, 2018. ISBN:
9788417673123. 
A en Joan li agradava pintar-se les ungles i quan se'n
van riure d'ell a l'escola, el seu pare va decidir
recolzar-lo i pintar-se-les ell també. Aquesta és una
història inspirada en fets reals.

CIRAOLO, Simona; GUINART, David [tr]. Si arriba
l’hivern, digueu-li que no hi soc. Andana Editorial,
2020. ISBN : 9788417497729. Una història bellament
il·lustrada sobre els canvis d'estació que ens mostra
que a cada pas, faci sol o neu, ens esperen milers de
divertides i emocionants aventures. Àlbum il·lustrat
perfecte per explicar als més petits el canvi de les
estacions i per convidar-nos a reflexionar sobre la
necessitat de gaudir d'aquest amb intensitat i saber
trobar la part positiva del que ens anem trobant.

LAPERLA, Artur. El Fèlix i la Calcita. Barcelona:
edicions Beascoa, 2020. ISBN: 9788448854379.
La primera aventura d'El Fèlix i la Calcita. Una trol ha
aparegut a l'habitació del Fèlix! Però... ecs! Fa pudor
de... formatge florit! Aconseguirà, el Fèlix, que trols i
gnoms tornin a ser amics?

SQUILLARI, Emma Lidia. Dins l’ou. Pontevedra:
Kalandraka, 2020. ISBN: 9788416804986.
Dotze criatures que han sortit tot just de la closca
protagonitzen aquesta divertida història que
transcorre amb intriga fins a una inesperada sorpresa
final.

ISERN, Susanna. El gran llibre dels Supertresors.
Barcelona: Flamboyant, 2020. ISBN 9788417749705.
Album il·lustrat per explicar i compartir la lectura amb
els infants. Ens parla de les coses realment importants
a la vida. Existeixen supertresors molt valuosos que
ens fan feliços i que hem de cuidar.

MÜHLE, Jörg. Dos per a mi, un per a tu. Madrid: Ed.
Harperkids, 2020. ISBN: 9788418279027.
L’Ossa ha trobat tres bolets. En Mostela els ha cuinat.
A l‘hora de menjar veuen que repartir no és tan fàcil
com sembla. Una història molt divertida sobre com
solucionar els conflictes amb un final inesperat.

HORÁCEK, Petr. El darrer tigre. Barcelona: ed.
Juventud, 2020. ISBN 9788426146380. A la jungla
més impenetrable vivia un tigre molt valent…Però
quan és capturat per uns caçadors humans s’adona
que el realment important no són la força o el poder…,
sinó la llibertat.

AMON-BRADSHAW, Georgia; RUSSELL, Harriet [Il].
Aquest llibre pensa que ets un artista. Barcelona:
Librooks, 2018. ISBN 9788494837609.
No esperis més, obre’l i prepara’t per fer unes
creacions artístiques espectaculars: escultures,
retrats, selfies, manualitats...I després, inaugura la teva
galeria d’art!

WILLIAMS, Rachel. Amb Calma. Barcelona:
Flamboyant, 2020. ISBN 9788417749583.
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 i veure-les…

SUCARRATS, Josep. Mercats, un món per descobrir.
Barcelona: Flamboyant, 2020. ISBN 9788417749682.
Un passeig ple de colors, aromes i sabors d’arreu per
conèixer i gaudir dels mercats més originals i bonics
del món. Bon viatge!

RODARI, Gianni; OTERO, Pablo: [Il]. Gelsomino al país
dels mentiders. Ed. Kalandraka, 2020. ISBN:
9788416804993.
Vivien sotmesos a lleis injustes fins que en Gelsomino
va decidir mostrar la veritat, destapar-ho tot i airejar
les estances del palau reial. La seva veu potent i
ingovernable simbolitza l’inconformisme i compromís
de l’autor amb la justícia i la transformació social.

TOVAR, Álex; FANLO, Àfrica. La cançó del bosc.
Barcelona: El cep i la nansa, editors, 2018. ISBN:
9788417000707.
A través de la mirada d’una nena descobrirem perquè
és tan important respectar els cicles naturals, evitar el
malbaratament dels recursos i viure de manera
harmoniosa i sostenible. Faula per aprendre a estimar
la natura.


