
Cicle superior 

 
 

Cor d’ocell.  

Mar Benegas i Rachel Caiano (il·lustr). 

Barcelona: Akiara, 2020. (Akipoeta; 1). 

ISBN:978-84-17440-63-3 

 

Un conte preciós sobre el camí de la vida i el 

naixement de la poesia i de l’amor. Un bon 

llibre per iniciar-se en la poesia ampliant la 

mirada i deixant-se seduir les petites coses 

del món que ens envolta. 

  

El famosissim catàleg de Walker & 
Dawm.  
Davide Morosinotto.  
Barcelona: Viena,2020. (El jardí secret; 28).  
ISBN: 978-84-17998-60-8 
 

Una novel·la trepidant amb aventures, 
viatges i misteris... Les viuen quatre amics 
que s’enfronten a moltes dificultats units i 
enfortits per la seva gran amistat. 
 
 

 
 

Microbis.  

Sheddad Kaid-Salah Ferrón i Eduard 

Altarriba (il·lustr.).  

Picassent: Andana, 2020. (Professor Darwin 

Books). 

ISBN: 978-84-17497-91-0 
 

Un llibre per aprendre de la mà del 

Professor Darwin la importància dels 

microbis, imprescindibles per a la vida i 

també els causants de malalties.  
 

 

 
Parlo com el riu.  
Jordan Scott i Sydney Smith (il·lustr.). 
Barcelona: Llibros del zorro rojo, 2021. 
ISBN: 978-84-122704-1-9 
 

És un nen que quequeja i s’encalla quan 
parla. Quan se sent trist i vol deixar  de 
plorar recorda el lloc del món que més li 
agrada:  el riu, perquè ell parla com el riu. 

 

 
 

Pau Casals i el noi que tocava el violí.  
Jordi Sierra i Fabra i Kosmonautaa (il·lustr.). 
Barcelona: La Galera; 2020. (Els grumets; 
256). ISBN: 978-84-246-6752-8 
 
L’atzar propicia l’encontre del cèlebre músic 

Pau Casals i un jove mosso de magatzem en 

una sabateria de Nova York, que podria canviar 

el rumb de la vida del noi. 
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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 “A tres tintes” de Vilanova i la Geltrú) 

 Dolors Bundó  
(Coordinadora del Grup de treball LI del Garraf) 
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Educació Infantil 

 
 

En Cacauet i el Mig.  

Katia Klein.  

Barcelona: Bang, 2021. (Mamut +3; 25).  

ISBN: 978-84-18101-29-8 
 

En Cacauet i el Mig tenen una missió: portar als 

seus companys i companyes un objecte molt 

especial. Al llarg del camí viuran diferents 

aventures i faran una nova amistat. 

 

  

Com és que no fas flors?  

Katarína Macurová.  

Sant Feliu de Guíxols: Tramuntana, 2021. 

ISBN: 978-84-17303-73-0 

 

Un osset té un jardí ple de plantes, però n’hi ha 
una que no li fa flor. L’osset cuida cada dia a la 
planta, però com és que no fa flor? No 
s’imagina què està passant sota terra! 
 

 

 

Coses que semblen coses.  
Mar Benegas i Alberto Albarrán (il·lustr.). 
Barcelona: Combel, 2021.  
ISBN: 978-84-9101-640-3 

 
Un llibre-joc que introdueix el llenguatge poètic 
jugant amb la rima dels mots i les endevinalles 

 
 

  

La iac més petita.  

Lu Fraser i Kate Hindley (il·lustr.).  

Barcelona: Baula, 2021.  

ISBN: 978-84-479-4268-8 

 

La Greta és una iac molt joveneta que es pensa 

que al ser petita no pot fer res del que fan els 

adults. Té moltes ganes de créixer ràpid, però 

un succés li canvia la vida... 

 

  

Tinc moltes, moltes ganes de fer pipí.  

Karl Newson i Duncan Beedie (il·lustr.). 

Barcelona: Baula, 2021.  

ISBN: 978-84-479-4323-4 

 

Al petit lèmur li agafen moltes ganes de fer pipí 

quan està passejant. Ha de buscar ràpidament 

un lavabo perquè no s’aguanta més. 

 
 

Cicle inicial 

  
La Carlota i el sentit de la vida.  

Deborah Freedman.  

Blanes: Entredos, 2021.  

ISBN: 978-84-122056-5-7 

 

La Carlota és un cuc de terra que ens explica 
què fa durant la seva vida i per què és 
important la seva feina.   

 

  

El pitjor llibre del món.  
Elise Gravel.  
Barcelona: Barcanova, 2021. (DeCòmic).  
ISBN: 978-84-489-5273-0 
 
Un “príncep valent” i una “bella princesa” 
viuen una història plena de tòpics i d’humor, 
mentre tres personatges misteriosos no 
perden oportunitat per dir-hi la seva. 
 

 

 
 

 

Els sons del meu cos.  

Marta Maruszczak i A. Gulewicz (il·lustr.). 

Madrid: Lata de sal, 2020.  

ISBN: 978-84-122450-3-5 
 

Aquest llibre fa una breu explicació -plena de 
curiositats que el fan amè i divertit- sobre el 
perquè, com i on es produeixen tots els sons 
que emet el nostre cos. 
 

 Tiffky Doofky: de professió 

escombriaire.  

William Steig.  

Barcelona: Blackie Books, 2021.  

ISBN: 978-84-18187-67-4 

En Tiffky Doofky és un gos escombriaire que 

viu tranquil i feliç. Un dia una pitonissa li diu 

que abans que es pongui el sol trobarà l’amor 

de la seva vida. I llavors comencen a passar-li 

coses estranyes... 
 

 Una petita llavor.  

Mar Benegas i Neus Caamaño (il·lustr.). 

Barcelona: Akiara, 2020.  (Akipoeta; 3).  

ISBN: 978-84-17440-77-0 
 

Un sorprenent llibre que es desplega per 

explicar-nos, de manera poètica, el cicle de la 

vida a través de la història d'una petita llavor o 

d'un petit brot, segons vulguem començar 

aquesta història circular. 
 

Cicle mitjà 

 
 

Baika  a la fi del món.  
Marcin Podolec.  
Barcelona: Joventut, 2020.  
ISBN: 978-84-261-4684-7 

 
En un món fantàstic post apocalíptic, la 
Victòria i la seva gossa Baika viuran un 
munt d’aventures mentre busquen com 
reunir-se de nou amb la seva família. 
 

 
 

Muntanyes.  
Mia Cassany i Marcos Navarro (il·lustr.). 
Barcelona: Mosquito, 2020.  
ISBN:978-84-121410-7-8 
 
Àlbum il·lustrat que permet viatjar per tots 
els continents del planeta a la recerca dels 
entorns i hàbitats muntanyosos més 
espectaculars i diversos.  
 
 

 
 

Un any de bones nits.  

Haddy Njie i Lisa Aisato (il·lustr.). 

Barcelona: Baobab, 2021. 

ISBN; 978-84-18134-63-0 
 

Les magnífiques il·lustracions de Lisa 
Aisato ens endinsen en els somnis de les 
estacions que prenen forma humana i 
desperten cadascuna al seu temps per 
completar el cicle de l'any. 
 

  

La gent de la meva escala.  
Roser Ros i Maria Girón (il·lustr.). 
Barcelona: Kalandraka, 2021  
ISBN: 978-84-18558-11-5 
 
En un edifici de cinc pisos hi viu un veïnat 
curiós. Podrem conèixer qui és qui i què fa 
cadascú a través dels poemes imaginatius, 
tendres, juganers i divertits de la Roser Ros. 

 
 

Una història d’indians.  
Joan Portell i Sebastià Serra (il·lustr.). 

Barcelona: PAM, 2021.  

ISBN: 978-84-9191-167-8 
 

El Martí i la seva colla han de buscar el 
testament del vell Maristany, però ells no 
són els únics que el volen trobar. L’herència 
i les seves vides estan en perill. 

 

 


