
Cicle superior 

  
L'edat de gel.  
Jack Tite.  
Barcelona: Zahorí books, 2018.  
ISBN: 978-84-17374-18-1 

Viatja al voltant dels continents de la Terra 

prehistòria i troba’t cara a cara amb les 

estranyes, meravelloses i gegantines 

criatures de l’edat de gel. 

 

 

El malvado zorro feroz.  
Benjamin Renner. 
Barcelona: Reservoir books,  
2017. ISBN: 978-84-16709-68-7 
 

Una guineu intenta trobar el seu lloc com a 
depredadora. Per falta de mètodes eficaços, 
es veu obligada a robar uns ous, incubar-los 
i criar els pollets. Però el pla no surt bé... 

 
 

 

Mi tío Pachunga.  
José I. Valenzuela i Patricio Betteo (il·lustr.).  
Barcelona: Bira Biro, 2019.  
ISBN: 978-84-16490-54-7 
 
Per primera vegada l’Eva passarà l’estiu 
amb el seu tiet Nino. Serà un estiu 
inoblidable on aprendrà a ser ella mateixa i 
el que voldrà ser de gran. 

 

Miro el món.  
Romana Romanyshyn i Andriy Lesiv 
(il·lustr.).  
Barcelona: Zahorí books, 2019.  
ISBN: 978-84-1737-424-2 
 
Tot allò que vols saber sobre la vista, 
explicat de manera clara, original, 
motivadora i amb un encant especial. 
 

 
 

 

Que comenci l'espectacle!  
Wilfrid Lupano i Stéphane Fert (il·lustr.). 
Barcelona: Joventut, 2019.  
ISBN: 978-84-261-4566-6 
 

Un còmic atractiu i divertit sobre un país 
governat per un tirà, un poble que ja no pot 
suportar més injustícies i un espectacle de 
circ que en canviarà la història. 
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Educació Infantil 

  
L'abella de la mel.  
Kirsten Hall i Isabelle Arsenault (il·lustr.). 
Barcelona: Libros del Zorro Rojo, 2019.  
ISBN: 978-84-94773-34-1. 
 
 
El llibre tracta el tema de la vida de les abelles, 
aportant molta informació d’una manera clara i 
entenedora. 
 

  

En Dino i en Pau: jocs prehistòrics.  
Loïc Dauvillier i Baptiste Amsallem (il·lustr.). 
Barcelona: Bang, 2010. (Mamut; 3).  
ISBN 978-84-15051-03-9. 
 

Un bon llibre sense text per introduir els més 
menuts en el món del còmic i fer-los gaudir amb 
les aventures d’en Pau i en Dino. 

  

Qui té la cua cargolada?  
Susana Peix i Ana Gómez (il·lustr.).  
Barcelona: Combel, 2019. (Cavall.  
Arri, tatanet!).  
ISBN 978-84-9101-414-0. 
 
Un divertit  llibre-joc que va plantejant 
preguntes, com si fossin endevinalles, amb la 
finalitat de descobrir quin és l’animal que té la 
cua cargolada. 
 

  
Sí, sóc un felí.  
Galia Bernstein.  
Barcelona: Astronave, 2018.  
ISBN 978-84-679-3082-5. 
 
En Simó el gat està segur que és un feli, però el 
lleó, el guepard, el puma, la pantera i el tigre no 
estan d’acord amb ell. Els podrà convèncer del 
contrari? 

 

  

Sóc aquí per tu!  
Jochen Till i Zapf (il·lustr.). 
Barcelona: Edicions del Pirata, 2018.  
ISBN: 978-84-17207-10-6. 
 
Mitjançant les esbojarrades idees de l’eriçó per 

arribar a la girafa, descobrirem que la 

companyia de l’altre ens pot fer sentir millor.  

 

Cicle inicial 

  

L’any del blauet.  
Jaume Cabré i Pep Boatella (il·lustr).  
Barcelona: Estrella polar, 2019.  
ISBN: 978-84-9137-764-1 
 
Blauet és un ocell que va néixer a la selva i va 
decidir marxar i conèixer món per aprendre 
molt sobre els costums del fred i de la calor al 
nostre país... 
 

  

Bombers.  
Anne-Sophie Baumann i Benjamin Bëcue 
(il·lustr).  
Barcelona: Cruïlla, 2019. (El llibre que es 
mou). ISBN: 978-84-661-4550-3. 
 
Un llibre espectacular amb solapes i 

desplegables per aprendre coses sobre els 

bombers. 

 

 

Mama Bruce.   
Ryan T. Higgins. Barcelona:  
Barcanova, 2019. 
ISBN: 978-84-489-4912-9. 
 
En Bruce és un os rondinaire a qui li agrada 
preparar receptes amb ous. Però aquesta 
vegada tindrà un gran problema perquè dels 
ous en naixeran oquetes que el confondran 
amb la seva mare. 
 

  
No estic de mal humor.  
Suzanne Lang i Max Lang (il·lustr.). 
Sant Cugat del Vallès: Símbol, 2019.  
ISBN: 978-84-15315-59-9. 
 

En Jim està de mal humor, però ell no 
reconeix el seu malestar; això encara el fa 
sentir més malament davant dels seus amics. 
Començarà a sentir-se millor quan accepti el 
que li està passant. 
 

  
El violí d’en Patrick.  
Quentin Blake. Barcelona;  
Blackie Books, 2019. (Blackie little).  
ISBN: 978-84-17552-22-0. 
 

Quan el Patrick toca el seu violí passen coses 
del tot increïbles. Sembla que la seva música 
omple el món de color i fantasia. 
 

Cicle mitjà 

 
 

El segrest de la bibliotecària.  
Margaret Mahy i  Quentin Blake (il·lustr.). 
Barcelona: Viena, 2018. (Jardí secret; 21). 
ISBN: 978-84-8330-790-8 
     
 na història divertida sobre uns bandits 
molt sapastres i una bibliotecària que 
estima la seva feina. Però  sobretot  és una 
història que demostra com els llibres ens 
poden canviar la vida.  

 
 

Com construir un germà gran.  
Anaïs Vaugelade.  
Barcelona: Joventut, 2018.  
ISBN: 978-84-261-4522-2 
 

La Zuza vol tenir un germà més gran per 
poder jugar amb ell. Amb l’ajut de la gran 
enciclopèdia idels seus ninos en construirà 
un. Però, per crear-lo li caldrà saber, com 
funciona el cos humà. 

 
 

L'Anna i el Pep.  
Lucie Lomová i Ivana Lomová.  
Barcelona: Reservoir books, 2019. 
(Reservoir kids).  
ISBN: 978-84-17511-17-3 
     

L’Anna i el Pep és el primer volum d’un 
clàssic del còmic infantil centreeuropeu, 
amb dos ratolins de protagonistes. Junts, 
resolen misteris i viuen fantàstiques 
aventures 

 

  

El nacimiento del dragón.  
Wang Fei, Marie Sellier i  
Catherine Louis (il·lustr.).  
Pontevedra: Kalandraka, 2019. (Libros para 
soñar).  ISBN: 978-84-8464-444-6 
    
Fa molts anys els dracs no existien fins que 
un dia els nens i nenes de diferents tribus 
es van posar d’acord per crear aquesta 
criatura fantàstica.  

 
 

El torneig del drac.  
Steve Stevenson i Ivan Bigarella (il·lustr.). 
Barcelona: La Galera, 2019. (Ton O'Clock i 
els detectius del temps; 7).  
ISBN: 978-84-246-6394-0 
 

Els tres protagonistes de la col·lecció han 
de viatjar a l’època medieval per solucionar 
un conflicte d’aliances entre senyors  però 
un drac misteriós fa que tot es compliqui. 
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