
Cicle superior 

  

Agafo una lletra i capgiro el món.  
Judith Barnés i  Sònia Estévez (il·lustr.). 
Barcelona: Vegueta, 2019.  
ISBN: 978-84-17137-55-7 
 

A través d'informació molt acurada però 
també del joc i unes magnífiques 
il·lustracions, aquest llibre ens atansa a la 
singular obra, figura i manera d'entendre el 
món de l'artista Joan Brossa. 
 

  

El conill i la moto.  
Kate Hoefler  i Sarah Jacoby (il·lustr.).  
Barcelona: Flamboyant, 2020.  
ISBN: 978-84-17749-32-3 
 

Una tendra història sobre l'amistat, el dol, la 
por a seguir el nostre propi camí i la felicitat 
que podem aconseguir si som prou valents 
per vèncer-la... i  de com una pèrdua pot 
esdevenir un guany. 
 

 
 

Històries secretes, reals i inventades de 
la Mina HB.  
Susanna Mattiangeli i Rita Petruccioli (il.).  
Barcelona: Barcanova, 2019. 
 ISBN: 978-84-489-4949-5 
 

La Mina HB és una nena amb una gran 
imaginació. Té un quadern secret on hi 
escriu tot allò que li passa, s’imagina o 
s’inventa. Qui sap si algun dia aquest 
quadern es convertirà en un llibre de veritat! 
 
 

  

Ocell blanc.  
R.J. Palacio.  
Barcelona:  La Campana, 2019.  
ISBN: 978-84-16863-64-8 
 

Ocell blanc, narra la història d’una jove 
jueva que va viure la persecució dels nazis a 
França durant la Segona Guerra Mundial.  
 

 
 

 

Tirallongues del cel i la terra.  
Rodari Gianni i Bruno Munari (il·lustr.).  
Barcelona: Estrella polar, 2017. 
ISBN: 978-84-9137-404-6 
 
Recull de diversos poemes amb diferents 
temàtiques de Gianni Rodari. És una 
invitació a deixar-se arrossegar per un món 
fantàstic d’elements que ens envolten a la 
nostra vida.  
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Al desert.  
Carmela Trujillo i Mercè Galí (il·lustr.). 
Barcelona: Combel, 2020. (El cau).  
ISBN: 978-84-9101-570-3 
 

Un llibre de descoberta d’un animal del desert 
que, a partir de diferents pistes, permet que 
l’infant encerti de quin es tracta fent 
comparativa amb les característiques d’altres 
animals que ja coneix.  

 

 
 

Hola hola: animals per descobrir i protegir.  
Brendan Wenzel.  
Barcelona: Edicions del pirata, 2020.  
ISBN: 978-84-17207-24-3 
 

És un llibre màgic per conèixer els diferents 
animals que habiten la Terra i que els hem de 
protegir. 

 
 

 

No m’agrada ballar.  

Suzanne Lang i Max Lang.  

Sant Cugat del Vallès: Símbol, 2020. 

ISBN 978-84-15315-69-8 
 

En Jim Panzé és un mico valent que s’atreveix a 

mostrar la seva opinió sobre les típiques festes. Tot 

i els esforços que fan els seus amics en Jim és 
fidel als seus sentiments. 

 

 
 

 
La Poko i el timbal.  

Matthew Forsythe.  

Algemesí: Andana, 2019.  

ISBN 978-84-17497-55-2 

 

La Poko és una granota valenta, decidida i amb 

un objectiu clar: crear la seva pròpia música. 

Però no li ho posaran gens fàcil. 

 

  
Una passejada en barca i altres històries. 
Sergio Ruzzier.  
Madrid: Liana, 2020. (Fox + Chic).  
ISBN: 978-84-949830-9-2 
 
És un còmic que ens narra les aventures dels 
seus dos protagonistes, la guineu Fox i el pollet 
Chick, i la relació que hi ha entre ells. 
 

 

Cicle inicial 

 
 

El Fèlix i la Calcita.  

Artur Laperla.  

Barcelona: Beascoa, 2020. (El Fèlix i la 

Calcita; 1).  

ISBN: 978-84-488-5437-9 
 

El Fèlix descobreix que casa seva connecta 
amb el món dels trols, on viatjarà amb la 
Calcita i s'adonarà que fa anys que aquestes 
criatures estan barallades amb els gnoms. 
 

  

Els meus veïns els insectes.  

François Lasserre i Amélie Falière (il·lustr.). 

Barcelona: Combel, 2020.  

ISBN: 978-84-9101-597-0 

 

Un llibre que ens parla de tots els insectes 
que podem trobar i conviuen dins d’una casa. 

 
 

Que venen els pirates!.  
 John Condon i Matt Hunt (il·lustr.). 
Barcelona: Baula, 2020.  
ISBN: 978-84-479-4016-4 
 

El Tom és l’encarregat de vigilar si arriben els 
pirates a la seva vila. Cansats de les falses 
alarmes, el veïnat ja no s’amaga ni s’ho pren 
seriosament. Què passarà si al final, els 
pirates, venen de debò? 
 

  

La son desperta.  
Martina Escoda i Sebastià Serra (il·lustr.). 

Barcelona: La Galera, 2020.  

ISBN: 978-84-246-6720-7 

 

En Fèlix és un nen que li encanta l’hora d’anar 
a dormir perquè els seus pares li expliquen un 
conte, el que no li agrada gens és quan 
apaguen el llum i es queda sol. Però de sobte, 
una nit... 

 

 

 

Strongboy: la samarreta del poder.  
Ilya Green.  
Madrid: Kókinos, 2019.  
ISBN: 978-84-17742-03-4 
 

L’Olga dona ordres a tothom qui se li atança 
perquè té una samarreta de poder que li dona 
autoritat per fer-ho. Però... i si altres 
aconsegueixen també una samarreta de 
poder? Qui manarà sobre qui? 
 

Cicle mitjà 

 
 

Calle Babel, nº 10: recetas del mundo 
para compartir.  
Felicita Sala. Zaragoza: Edelvives, 2019. 
(Ideaka).  
ISBN: 978-84-140-2485-0 
 

Todos los vecinos de la calle Babel nº10 

están preparando un plato típico de su país 

y cultura. Un libro de recetas para aprender 

a cocinar platos de diferentes países.  

 
 

Hilda y el rey de la montaña.  
Luke Pearson.  
Albolote: Barbara Fiore, 2020.   
ISBN: 978-84-16985-22-7 
 

La Hilda és una nena aventurera que va a 
la muntanya dels trols. Una mare trol l’ajuda 
a fugir de la muntanya, però la Hilda 
descobreix que la mare trol l’ha intercanviat 
amb la seva filla i que ha de trobar la 
manera de tornar a ser una nena. 
 

  

El nen que criava dracs.  
Andy Shepherd i Sara Ogilvie (il·lustr.). 
Lleida: Pagès, 2019. (Nandibú + 8 anys; 10) 
ISBN: 978-84-1303-127-9 
 

En Thomas descobreix una planta estranya 
a l’hort de l’avi i decideix emportar-se’n una 
fruita. Quina sorpresa tindrà quan d’aquella 
fruita surti un drac diminut. 

 

  
El primer cas.  
Ulf Nilsson i Gitte Spee (il.·lustr).  
Barcelona: Viena, 2019. (El jardí secret; 
26). ISBN: 978-84-17998-16-5 
 
Algú ha robat una pila de nous del cau de 
l’esquirol. El comissari Gordon, amb la seva 
experiència com a policia, pensarà un pla 
brillant per enxampar el lladre i resoldre el 
cas. 

 

  

La trena o el viatge de Lalita.  
Laetitia Colombani i  Clémence Pollet 
(il·lustr.) 
Barcelona: Salamandra, 2020.  
ISBN: 978-84-18107-05-4 
 

La Smita lluita perquè la seva filla 
aconsegueixi estudiar i tenir una vida digna 
a l’Índia. 
 

 


