
EDUCACIÓ INFANTIL 

 Bona nit, Goril·la 
Peggy Rathmann. Ed. Ekaré 
Cada nit el guarda del zoo 

tanca els animals tot desitjant 

que passin una bona nit...però 

què passa amb les claus de les 

gàbies? 

 Contraris. El meu primer 

àlbum de descobriments. 
Ed. Andana 

Descobrir els contraris amb els 

animals a la natura. Llibre de 

fotografies. 

 Les coses que se’n van 
Beatrice Alemagna. Ed. Combel. 

Les coses a la vida se’n van, es 

transformen, passen però n’hi ha 

que romanen per sempre. 

 La meva casa al bosc 
Laëtitia Bourget i Alice Gravies. 

Libros del Zorro rojo. 

Llibre de grans dimensions, en 

format acordió, que ens permet 

entrar a totes les estances d’una 

casa i els seus exteriors. Una 

casa al costat d’un parc enmig 

del bosc. 

 La sorpresa de Nandi 
Eileen Browne. Ed. Ekaré 

La Nandi prepara una cistella de 

fruites per regalar a la seva 

amiga. Però quina és la funda 

preferida de la seva amiga? 

 Una Guineu. Un llibre (de por) 

per comptar. 
Kate Read. Ed. Libros del zorro 

rojo 

La guineu entra sigil·losament al 

galliner. Un, dos, tres...quina por 

gallinetes! 

CICLE INICIAL 

 A casa meva som... 
Isabel Minhós Martins i Madalena 

Matoso. Ed. Takatuka 

Un llibre matemàtic per a 

comptar tot allò que tenen en 

comú o diferent una família. 

Comptem dents, cames...tants 

caps, tants barrets. 

 La cerca de la Colette 
Isabelle Arsenault. Ed. La casita 

roja 

La Colette acaba de traslladar-

se amb la seva família al barri. 

No coneix a ningú i a més a més 

ha perdut el seu periquito 

 Narval unicorn marí 
Ben Clanton. Ed. Joventut 

Còmic per a priers lectors amb 

personatges del fons marí. 

 No és culpa meva!. 
Christian Voltz. Ed. Kalandraka 

La mestressa ha trepitjat un 

mosquit i ha desencadenat una 

trifulga amb tots els animals de 

la granja. 

 Per fi, lliures 
Sarah Loulendo i Arnaud Roid. 

Ed. Zahorí Books 

Llibre pop-up. Tots els animals 

viuen millor en llibertat: fora 

reixes! 

 En Silvestre i la pedra màgica 
William Steig. Ed. Blackie Books 

En Silvestre troba una estranya 

pedra al bosc. És màgica i pot 

fer realitat tot allò que hagis 

somiat. Però alerta que les coses 

es poden capgirar a la contra. 

CICLE MITJÀ 

 Bitxopoemes i altres bèsties 
Leire Bilbao. Il. Maite Mutiberria. Ed. 

Kalandraka 

Un imaginatiu i divertit animalari 

poètic. 

 El carter de l’espai. Els pirates 

galàctics 
Guillaume Perreault. Ed. Joventut 

Segona entrega del còmic d’en Bob, 

carter galàctic. 

 El primer cas 
Ulf Nilsson. Viena Edicions 

Aquesta nit han trobat totes les nous 

a l’esquirol. Això és un cas pel 

comissari Gordon, un gripau amb 

molta experiència com a policia. 

 Catwings 

Ursula K.Le Guin. Ed Flamboyant 
En un suburbi d’una gran ciutat, brut, 

deixat i perillós, neixen uns gatets 

amb ales. Unes ales estupendes per 

poder fugir dels perills i anar a córrer 

món a buscar llocs millors 

 Senyor gat 
Blexbolex. Libros del Zorro Rojo 

Un gat i un conill se les veuen ben 

magres per haver de trobar 

menjar i no haver de dormir al 

ras. 

 Un milió d’ostres dalt de la 

muntanya 
Alex Nogués. Il. Miren Asiain Lora. Ed 

Flamboyant. 

Un llibre per descobrir el que amaga 

la terra: el misteri dels fòssils i la màgia 

de la geologia. 



CICLE SUPERIOR 

 

Canvi climàtic 
Yayo Herrero López. Maria 

Gonza´lez Reyes. Il. Berta Páramo 

Pino. Ed. Litera 

Què és el canvi climàtic i com 

afecta a la vida en el nostre 

planeta. Propostes encaminades 

cap a un món millor, més verd i més 

just per  a tothom 

 El peix número 14 
Jennifer L. Holm. Viena Ediciones 

La vida de l’Ellie es capgirà quan el 

seu avi famós científic, es presenta 

a casa seva amb l’aparença d’un 

adolescent. L’avi ha descobert la 

fórmula de l’eterna joventut?? 

 Un indi com tu i jo 
Erna Sassen i Martín van del Linden. 

Ed. Takatuka 

L’Aisha és nova a classe. I és índia, 

o almenys això és el que creu en 

Boaz, un adolescent enamorat de 

tot allò que té a veure amb la vida, 

cultura i costums dels indis 

americans. 

 Els diaris de la Cirera i en Valentí 
Joris Chamblain i Aurélie Neyret. Ed. 

Alfaguara 

Quan era petita vaig fer una 

promesa: seré escriptora. De 

moment escric un diari on 

s’expliquen totes les meves 

aventures. Aquest cop el meu 

germà petit serà el meu company 

d’aventures. 

 Bellezas de la naturaleza 
Virginie Aladjidi i Emmanuelle 

Tchoukriel. Ed. Faktoria de Libros 

En format petit i compacte més de 

450 làmines, dibuixades a color, de 

tota la gran diversitat que ens 

ofereix la natura: animals, plantes... 

 Una cançó de molt lluny 
A.F. Harrold. Il. Levi Pinfold. Ed. 

Blackie Books 

Una història d’amistat, el Nick i la 

Frank, que amaga molts secrets i a 

voltes perillosos 

PER COMPARTIR 

 

Els reis de 

l’Orient 
Meritxell 

Martí i Xavier 

Salomó Ed. 

Combel 

 L’home Pal 

Julia 

Donaldson i 

Axel 

Scheffler. Ed. 

Brúixola 

 Allumette 
Tomi Ungerer. 

Ed. 

Kalandraka 

 

Un bon 

Nadal 

Nicholas 

Oldland.  

Ed. Símol 

 Nadal a casa 

de l’Ernest i la 

Celestine 

Gabrielle 

Vincent. Ed. 

Kalandraka 

 

L’arbre de 

Nadal del 

Sr. Eudald 

Robert 

Barry. 

Ed. 

Corimbo 

 

Seminari de coordinació de Biblioteques Escolars 

Pla de Formació de Zona SE-CRP de Gràcia 

 

   ESC Baldiri Reixac ESC Pare Poveda 

   ESC Josep Maria de Sagarra ESC Turó del Cargol 

   ESC Josep Maria Jujol ESC Reina Violant 

   ESC Pau Casals-Gràcia Escola Gravi 

   ESC Montseny  ESC Rius i Taulet 

Col·labora 

 
Els llibres també els podreu trobar a les Biblioteques Públiques de 

Gràcia: 

Biblioteca Jaume Fuster 

Biblioteca Vila de Gràcia 

Biblioteca Vallcarca i Penitents 

 

 

  

  
 


