
Cicle superior 

 

Diez pájaros en mi ventana.  
Felipe Munita i  
Raquel Echenique (il.).  
Barcelona: Ekaré, 2017.  

ISBN 978-84-946699-7-2 

 
És un  llibre de poemes que ens parla 
sobre la bellesa de la música i la 
natura. 
 

 

Estima el teu cos.  
Jessica Sanders i  
Carol Rossetti (il.).  

Barcelona: Bindi Books, 2020.  
ISBN 978-84-121080-9-5 

 
Aquest llibre ens anima a admirar i a 

estimar el nostre cos;  ens dona 
recursos d’autoajuda per aprendre a 
acceptar i a millorar la nostra pròpia 

autoestima. 

 
 

El jardí secret.  
Frances Hodgson Burnett.  

Barcelona: Viena, 2020.  
(El jardí secret; 4).  
ISBN 978-84-17998-41-7 

 
La Mary és una nena egocèntrica i 
malcriada que, en quedar orfe, l’envien 
a viure amb un oncle d’Anglaterra. Allà, 

en contacte amb la natura, descobreix 
l’amistat i la màgia de ser millor 
persona. 

 

 

El progrès no s'atura mai.  
Pascale Hédelin i  
Felix Rousseau (il.).  

Barcelona: Zahorí Books, 2018.  
ISBN 978-84-17374-00-6 
 

Llibre documental il·lustrat que explica 
en imatges l’evolució d’objectes 
quotidians, tot mostrant les 

transformacions que han anat 
experimentant al llarg del temps. 
 

 
 

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 

Centre de Recursos Pedagògics 

 
 

Les mestres participants en l’elaboració de  
la guia de lectura són: 

 

• Montserrat Lorenzo  
(Esc. L’Aragai de Vilanova i la Geltrú) 

• Marta March  
(Esc. Cossetània de Vilanova i la Geltrú) 

• Vinyet Martínez  
(Esc. L’Arjau de Vilanova i la Geltrú) 

• Teresa Mateo  
(Esc. El Morsell d’Olivella) 

• Núria Vallory  
(Esc. Ginesta de Vilanova i la Geltrú) 

• Neus Albesa  
(Esc. Sant Nicolau de Canyelles) 

• Neus Canyelles  
(Esc. Esteve Barrachina de Sitges) 

• Aida Franco  
(Esc. Santa Eulàlia de Les Roquetes) 

• Veri Pena  
(Llibreria La Mulassa de Vilanova i la Geltrú) 

• Dolors Bundó  
(Coordinadora del Grup de treball LI del Garraf) 
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Amb la col·laboració de 

 

 
 

i Sebastià Serra (il·lustrador) 
http://www.sebastiaserra.com/ 

 



Educació Infantil 

  

Casa teva, casa meva.  
Marianne Dubuc.  
Barcelona: Joventut, 2020.  
ISBN 978-84-261-4651-9 

 
Al carrer de les Galetes número 3 tothom 
es prepara per celebrar l’aniversari del 

Conillet. A cada pis hi podem veure com 
els seus habitants passen aquest dia tan 
especial.  

 
 

Dins l'ou.  
Emma Lidia Squillari.  
Barcelona: Kalandraka, 2020. (Llibres 

per a somniar).  
ISBN 978-84-16804-98-6 
 

Dotze criatures que han sortit de la 
closca protagonitzen aquesta divertida 
història que transcorre amb intriga, fins a 
una inesperada sorpresa final. Sembla 

que una d’elles té una mica de fam... 

 
 

El floc de neu.  
Benji Davies.  
València: Andana, 2020.  
ISBN 978-84-17497-81-1 
 

És la història d’una nena amb el 
desig de viure un Nadal especial i la 
d’un floc de neu poruc que no vol 
caure. Les dues històries 
conflueixen en un final molt bonic.  

  

No sóc una princesa!.  
Dani Gómez.  
Barcelona: Baula, 2020. (Capsa de 
contes; 55). 
ISBN 978-84-479-4194-0 
 

El llibre parla d’una nena que no vol 
que la tractin com una princesa, ni 
vol jugar a coses de “nenes”. 

Cicle inicial 

  

 

Es busca culpable.  
Fran Pintadera i Christian Inaraja (il.).  

Aguadulce: Libre Albedrío, 2020.  
ISBN 978-84-122392-0-1 

 
El senyor Pons es troba un pèl 
dins el seu plat de sopa i no pararà 
fins a esbrinar de qui és. 

  

Quan la selva desapareix.  
Rosie Eve.  
Barcelona: Zahorí Books, 2020.  

ISBN 978-84-17374-70-9 
 
Una jove i valenta elefanta d'una 

reserva tropical, aconseguirà reunir la 
seva manada, separada per culpa de 
l'acció humana. Una història que 

transmet el valor de l'activisme, 
l'ecologisme i la cooperació. 
 

 

 

 
Quant mesura?  
Mireia Trius i Òscar Julve (il.).  
Barcelona: Zahorí Books, 2020. 
ISBN 978-84-17374-53-2 

 
Aquest llibre inicia els infants en el món 
de la mesura a partir dels objectes 
físics o les situacions de la seva vida 

quotidiana. 
 

  

Talp i ratolí: dies de sol.  
Henri Meunier i Benjamin Chaud (il.). 
Barcelona: Patio, 2020.  

ISBN 978-84-17886-80-6 
 
El Talp i el ratolí són molt diferents 

però són molt grans amics. Ho 
comparteixen tot, s’ajuden i juguen. No 
hi ha res que pugui trencar la seva 

amistat. 

Cicle mitjà 

  
Sota les pedres.  
Arianna Squilloni i Laia  

Domènech (il.).  
Barcelona: Akiara,2020.(Akipoeta; 2).  
ISBN 978-84-17440-66-4 

 
A través de la mirada d’una nena, els 
poemes ens descobreixen les 

meravelles de la natura i desperten la 
sensibilitat, l’observació i l’escolta de 
l’entorn.  

 
 

  
Tres historias extravagantes.  
Margaret Atwood i Dusan  
Petricic (il.).  
Milà: Duomo, 2020.  

ISBN 978-84-18128-39-4 
 
Tres històries extravagants plenes 

d’aventures protagonitzades per tres 
nens que es fan amics d’una 
marmota, d’uns gossos i d’una rata. 

 

 
 

 

El venedor de felicitat.  
Davide Calì i Marco Somà (il.). 
Barcelona: Libros del Zorro Rojo, 

2020.  
ISBN 978-84-949904-9-6 
 

Es pot vendre la felicitat? A tothom fa 
feliç el mateix? Potser trobareu la 
resposta en aquesta  faula 

deliciosament il·lustrada que és un 
retrat de la recerca de la felicitat a la 
nostra societat actual. 
 

  

Pop-up volcans.  
Fleur Daugey, Bernard Duisit 
(creació pop-ups) i Tom Vaillant (il.).  

Barcelona: Baula, 2020.  
ISBN 978-84-479-4019-6 
 

Aquest llibre pop-up ens explica com 

són els volcans. Podem visitar com 
era Pompeia, saber que fa un 
vulcanòleg o  com es van formar les 

illes de Hawai fins al Japó. 

 


