
Cicle superior 

  

Álbum de família 
Alejandro Pedregosa i Carole Hénaff 
(il·lustr.) Pontevedra: Kalandraka, 2021   
ISBN: 978-84-1343-075-1 
 

A través dels poemes coneixerem una gran 
família: les seves feines, la seva vida 
quotidiana i els seus somnis. Un homenatge a 

la immigració i una petita metàfora de tota la 
humanitat. 

 

  

El cap als núvols  
Bernat Cormand 
Barcelona: L’Altra, 2021. (L’Altra tribu) 
ISBN: 978-84-123123-1-7 
 

L’Elies té onze anys i li agrada anar a 
l’escola, sobretot aquest any que ha arribat 
un nen nou a la seva classe. Un llibre que 
tracta l’homosexualitat amb naturalitat i 
sense tabús. 
 
 

  

Matar el rato 
LéaMazé 
Bilbao: Astiberri, 2021. (Los Muertimer; 1) 
ISBN: 978-84-18215-49-0 
 

La Céline i el Colin són fills dels propietaris de 
la funerària del poble. Un dia, que estan 
castigats a netejar el cementiri, descobriran 
unes tombes que tenen uns símbols estranys 
que amaguen un secret. 

  

La noia ocell 
Sandy Stark-McGinnis 
Barcelona: Blackiebooks, 2020 
ISBN: : 978-84-17552-80-0 
 

La December té onze anys i és òrfena. Ha 

viscut anant d’una família d’acollida a una altra 
sense voler crear lligams amb ningú, perquè 
sap que és un ocell i que un dia li tornaran a 
créixer les ales i volarà lliure. 
 

 

 
 

Raigs de sol per esmorzar 
Michael Holland i Philip Giordano (il·lustr.) 
Madrid: HarperCollins; 2021 
ISBN: 978-84-18279-24-9 
 

Amb aquest llibre aprendrem com les plantes 

s'alimenten del sol per arribar fins als nostres 

aliments, els materials que fem servir i l'aire que 

respirem. A més conté manualitats molt 

divertides. 
 

 
 

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 “A tres tintes” de Vilanova i la Geltrú) 

• Dolors Bundó  
(Coordinadora del Grup de treball LI del Garraf) 
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i Sebastià Serra (il·lustrador) 
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Educació Infantil 

 
 

Animals marins 
Guillain&Gaggiotti 
Barcelona: Baula, 2021 (Endevina) 
ISBN: 978-84-479-4321-0 
 

Un llibre joc, amb solapes, que serveix per 

endevinar animals marins segons unes pistes 

donades, acompanyat d’unes bones 

il·lustracions. 

 

 
 

Bestioles 
Dani Gómez 
La Seu d’Urgell: Salòria, 2019 
ISBN: 978-84-949229-5-4 
 
És un llibre que ens parla d’alguns animalons 
que podem trobar de la fauna catalana. De 
cada animaló ha fet un rodolí i són molt 
divertits. 
 

  

Borda George!   
JulesFeiffer  
Blanes: Entredos, 2021 
ISBN: 978-84-122056-8-8 

 
En Georges és un gos que no borda. Ell fa el so 
d’altres animals, per què serà?. A mesura que 
anem avançant en el conte ho sabrem. 
 

 
 

El casament 
Jessica Love  
Barcelona: Kókinos, 2021  
ISBN: 978-84-17742-34-8 
 

Un deliciós àlbum il·lustrat on, sense moralines i 
a través d’una història plena de llum i color, es 
mostra la diversitat afectiva, familiar, étnico-
cultural ... i es trenca amb nombrosos 
estereotips. 

 

  

Què veus, eriçó?  
Ramon Besora i NatashaDomanova (il·lustr.) 
Lleida: Pagès, 2021. (Petit Nandibú; 13)  
ISBN: 978-84-1303-236-8 

 
L’eriçó  explica, a través d’uns petits poemes, el 
que veu a cada hora del dia i això fa que el 
lector s'endinsi en la història. 

 
 

Cicle inicial 

  

Contraris 
Soledad Romero Mariño i Mariona Cabassa  
Barcelona: Zahorí, 2021 
ISBN: 978-84-17374-84-6 
 

A l’univers tot té un contrari: silenci/soroll, 
sol/lluna... I aquests contraris sempre s’estan 
movent i barrejant. Així ens apareix el món tal 
com nosaltres el coneixem: ple de color i 
divers. 
 

  

Els invisibles  
Tom Percival  
Picassent: Andana, 2021  
ISBN: 978-84-17497-84-2 
 
La Isabel és una nena que ajuda als altres 
perquè les coses canviïn i tothom sàpiga que 
té un lloc en aquesta vida. 
 

 

 
 

 

Jo estimo el món 
Tania McCartney 
Barcelona: Estrella Polar, 2021 
ISBN: 978-84-18444-28-9 
 
Divertit atles il·lustrat per a gaudir de la flora, 
la fauna, les persones, els llocs d’interès i les 
meravelles impressionants del nostre planeta. 
 

  

Paf! 
Jérôme Camil 
Sant Feliu de Guíxols: Tramuntana, 2021 
ISBN: 978-84-18520-06-8 
 
Divertida i sorprenent història del Comissari 
Rustik i el seu ajudant, l’inspector Lipstik que 
han de resoldre un cas d’assassinat, realitzat 
en plena nit. 
 

  

La Zònia i el foc.  
Fer Calvi 
Barcelona: Bang, 2021 (Mamut +6)  
ISBN: 978-84-18101-44-1 
 

La Zònia és una nena que somia convertir-se 
en una gran guerrera. La gent de la seva tribu 
ha de fugir del poble a causa d’un incendi, 
però ella decidirà lluitar contra el foc, ja que 
no té por de res. 

 

Cicle mitjà 

 
 

Això acabarà malament 
Mr. Tan i Miss Prickly (il·lustr.) 
Madrid: Kómikids, 2021. (La terrible  
Adèle; 1) 
ISBN: 978-84-122571-1-3 
 

Una bona dosi d’humor negre i unes gotes de 
tendresa, aquesta és la recepta de l’Adèle, la 
protagonista d’aquest còmic. Un nou estil 
d’heroïna ha nascut! 

 

  

El cervell humà explicat pel Dr. 

Santiago Ramón y Cajal 
Pablo Barrecheguren i Isa Loureiro (il·lustr.) 
Barcelona: Joventut, 2021 
ISBN: 978-84-261-4712-7 
 

El Dr. Santiago Ramón y Cajal ens explica, de 
manera entenedora i fàcil, el misteriós 
funcionament del nostre cervell. 

 

  

Diari d’un gat assassí 
Anne Fine i Alexandre Reverdin (il·lustr.) 
Barcelona: Blackiebooks, 2021. (Ossets) 
ISBN: 978-84-18187-69-8 
 
És el diari d’un gat que els seus amos el 
consideren un assassí, però al final 
descobriran que no és el que es pensaven.  

  

El món al revés 
 Fina Girbés i César Barceló (il·lustr.) 
Algemesí: Andana, 2020. (Vagó de versos; 
18) 
ISBN: 978-84-17497-78-1 
 

Un recull de versos juganers que ens convida a 
mirar la vida des d’una altra perspectiva, 
desenvolupant un punt de vista diferent i una 
actitud positiva. 

 
 

Capitana Rosalie 
Timothée de Fombelle i I. Arsenault (il·lustr) 
Barcelona: Animallibres, 2021. (L’arca; 4) 
ISBN: 978-84-17599-99-7 
 

L’any 1917 la Rosalie té 5 anys i viu en un 
poblet de França. Mentre la mare li llegeix les 
cartes del pare que arriben del front, ella 
s’imposa una missió secreta que la farà créixer 
i descobrir la veritat sobre la guerra i les seves 
conseqüències. 
 

 


