
Cicle superior 

 Descobrim l'arquitectura.  
Eduard Altarriba i Berta Bardí i Milà. 
Barcelona: Joventut, 2019.  
ISBN: 978-84-261-4621-2 
 

Un bon llibre sobre arquitectura on es fa un 

repàs històric d’aquest tema al llarg del 

temps: arquitectes destacats, elements 

bàsics de les construccions, edificis d’arreu 

del món... 

 Enigmes de por.  
Ana Gallo i Víctor Escandell (Il·lustr.).  
Barcelona: Zahorí books, 2019. ISBN:      
978-84-17374-40-2 

 

Llibre-joc amb deu relats de por sobre 
personatges molt coneguts en el món del 
terror, com en Frankenstein o les mòmies, i 
al final haurem de resoldre un enigma per 
cada un d’ells. Seràs capaç de resoldre’ls 
tots? 

 Estimat Vladi.  
Núria Pradas i Clàudia Prats (il·lustr.). 
Barcelona: Edebé, 2020. (Tucà. Sèrie 
verda).  
ISBN: 978-84-683-4636-6 
 

La Martina i en Vladi són els “rarets” de la 
classe. Però la seva amistat els ajudarà a 
créixer i els farà  forts per plantar cara a les 
dificultats. 

  

Imbatible 1: Justícia i verdura fresca.  
Pascal Jousselin. 
Barcelona: Base, 2019.    
ISBN: 978-84-17759-40-7 
 

L’Imbatible és un superheroi d’estar per 

casa amb el superpoder de poder moure’s 

per la pàgina del còmic i saltar a les vinyetes 

que li interessi. Així aconseguirà derrotar a 

tota mena de criminals. 

 

 

Un indi com tu i com jo.  
Erna Sassden i Martijn van der Linden 
(Il·lustr.).  
Barcelona: Takatuka, 2019.  
ISBN: 978-84-17383-46-6 
 

En Boaz és un nen solitari, fantasiós i 
fascinat per la vida del indis sioux. Quan 
l’Aisha arriba a l’escola i només es 
comunica amb dibuixos, ell decideix que deu 
ser índia. Però la realitat és molt diferent ... 
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Educació Infantil 

 
 

Mos, el marranot.  
Aaron Blabey.  
Barcelona: Barcanova, 2020.  
ISBN:  978-84-489-5181-8 
 
El Mos és un gos molt marranot que odia l’hora 
del bany i té un pla explosiu per escapar-se’n, 
però no li acaba sortint del tot bé.    
 

 
 
 

  

On vas, porquet?. 
Juan Arjona i Ximo Abadía (Il·lustr.).  
Barcelona: A buen paso, 2020. 
ISBN: 978-84-17555-32-0 
 

Tot el que fem té conseqüències imprevistes. El 

porquet d’aquesta història podríem dir que és 

un porquet amb sort... o bé és un porquet 

mentider? 

 
 

Què ens cal?  
Gianni Rodari i Silvia Boananni (Il·lustr.). 
Barcelona: Kalandraka, 2020. (Llibres per a 
somniar).  
ISBN 978-84-16804-86-3 
 

Aquest llibre ens descobreix que les coses que 
ens calen les tenim ben a la vora i formen part 
de la natura. Ens parla de la seva fragilitat i 
força, i de com segueix el seu cicle sense parar. 
 

 
 

Rescat planeta.  
Patrick George.  
Barcelona: Joventut, 2019.  
ISBN 978-84-261-4570-3 
 

Un llibre que, a través del joc que plantegen les 
seves pàgines transparents, motivarà nens i 
nenes a trobar la solució per salvar el planeta 
amb petits gestos quotidians que són al seu 
abast. 
 
 

 
 

Sirenes.  
Jessica Love.  
Madrid: Kókinos, 2019.  
ISBN: 978-84-17074-88-3 
 

Una història i unes il·lustracions delicioses que 
us submergiran en una història sobre la 
necessitat d'acompanyar els infants a trencar la 
cotilla dels estereotips de gènere i a acomplir 
els seus somnis. 

 

Cicle inicial 

  

A d'armari. 
Miquel Àngel Llauger Gibet Ramon (Il·lustr.). 
Vic : Eumo, 2019.  
ISBN: 978-84-9766-684-8 
 

Un passeig poètic per les coses quotidianes 
que ens trobem a casa nostra. Són vint-i-sis 
petites histories, com lletres té l’alfabet, que 
ens endinsa a descobrir la part poètica de 
cada objecte. 
 

 La bèstia del senyor Racine.  
Tomi Ungerer.  
Barcelona: Blackie books, 2019. (Blackie 
little).  
ISBN: 978-84-175552-50-3 
 

Un dia, el senyor Racine descobreix que una 
estranya bèstia s’ha cruspit totes les peres del 
seu hort. Encuriosit, es decideix a estudiar-la i 
de seguida fan una amistat tan forta que ni el 
secret que amaga la bèstia la pot trencar. 

 

 

Les bruixes d'Arlet.  
Bel Olid i Pep Montserrat (Il·lustr.).  
Barcelona: Combel, 2020.  
ISBN: 978-84-9101-612-0 
 
Les set bruixes d’Arlet troben un ou misteriós 
del que en sortirà un company d’aventures 
ben curiós. 

  

L'extraordinària història de la gallina Tica. 
André Bouchard.  
Barcelona: Baula, 2020.  
ISBN: 978-84-479-4196-4 
 
La Tica no és una gallina gens convencional. 
El Toni i el seu pare ens faran descobrir la 
seva història a través de la narració d’un 
conte abans d’anar a dormir. 

 
 

  

Un any al voltant del gran roure.  
Gerda Muller.  
Barcelona: ING, 2019.  
ISBN: 978-84-120293-0-7 
 
Ens explica els canvis que fa el bosc durant 
les quatre estacions vistes per uns nens al 
voltant d’un roure. Inclou un annex de ciències 
naturals per a nens més grans. 

Cicle mitjà 

 
 

Basil, el ratolí superdetectiu.  
Eve Titus i Paul Galdone (Il·lustr.).  
Barcelona: Blackie books, 2020.  
ISBN: 978-84-17552-89-3 
 

Història de suspens on el protagonista és 
un ratolí detectiu que ha après l’ofici del 
millor detectiu humà de tots els temps: 
Sherlock Holmes. Resol diferents casos i 
passa a ser el més famós entre els ratolins. 

  

Bichopoemas y otras bestias.  
Leire Bilbao i Maite Mutuberria (Il·lustr.). 
Pontevedra: Kalandraka, 2019. (Orihuela). 
ISBN: 978-84-8464-453-8 
 

Un llibre per atansar-se a la poesia d’una 
manera divertida i enginyosa a través de la 
música i el ritme de les paraules però també 
d’unes il·lustracions divertides i originals. 
També publicat en català. 

  

Dins la capsa meravellosa.  
Salvador Macip i Emilio Urberuaga (Il·lustr.). 
Barcelona: Flamboyant, 2018.  
ISBN: 978-84-948832-2-4 
 
És un llibre de coneixements que ens parla 
sobre el funcionament d’una cèl·lula i les 
seves parts, explicat de manera molt 
didàctica. 

  

Non stop.  
Tomi Ungerer.  
Barcelona: Kalandraka, 2019. (Llibres per a 
somniar).  
ISBN: 978-84-16804-83-2 
 

El planeta Terra s’està destruint a causa de 
la contaminació, de fenòmens climàtics... 
Però en Vasco, guiat per la seva ombra, es 
salva de totes les situacions “just a temps!”. 

 
 

Toni o cómo conseguir las Ronaldo 
Flash.  
Philip Waechter.  
Madrid: Maeva, 2020.  
ISBN: 978-84-17708-68-9 
 

En Toni veu un anunci de les botes de 
futbol Ronaldo Flash i des d’aquell moment 
fa mans i mànigues per aconseguir-les. Una 
història d’esforç i perseverança. 

 


