
Cicle superior 

  
L'arbre dels desigs.  
Katherine Applegate i A. Clariana (il·lustr.). 
Lleida: Nandibú, 2018.  
ISBN: 978-84-1303-059-3 
 

En Roig és un roure americà. En els seus 

dos-cents anys de vida ha vist passar 

moltes coses, però cap l’afecta tant com el 

que succeeix quan arriba una nova família al 

barri. 

 

Pop-up Lluna.  
Anne Jankeliowitch, O. Charbonnel 
(enginyeria paper) i A. Buxton (il·lustr.).  
Barcelona: Baula, 2018.  
ISBN: 978-84-479-3751-6 
 
Atractiu llibre d’informació i curiositats sobre 
la Lluna i el primer viatge de l’home a la 
Lluna. 

 
 

 
La revolució vertical o per què els 
humans caminem drets.  
Ngügï Wa Thiong'o i A. Comotto (il·lustr.). 
Barcelona: Raig verd, 2019.  
ISBN: 978-84-16689-60-6 
 
L’autor, a través de les parts del cos, ens 
ensenya com tots som necessaris i ningú és 
més que un altre. 
 

 

 

Sanity i Tallulah.  
Molly Brooks.  
Barcelona: La Galera, 2019.  
ISBN: 978-84-246-6445-9 
 

Sanity i Tallulah viuen juntes en una estació 
espacial. Totes dues protagonitzen una 
novel·la gràfica plena d’emoció i aventures, 
ciència experimental i molta diversió. 
 

  

Tan petita i ja saps...  
Maria-Mercè Marçal i Marta Altès (il·lustr.). 
Algemesí: Andana, 2015.  
(Vagó de versos; 8).  
ISBN: 978-84-943130-7-3 
 

Una petita selecció de poemes de Maria-
Mercè Marçal, diferents i molt propers, 
valents i bonics.  
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Educació Infantil 

  

El hombre del camión   
Bruno Mari.  
Argentina: Niño, 2019.  
ISBN: 978-956-9569-13-5 
  
Un pare viu un munt de desventures per arribar 
a casa a celebrar l’aniversari del seu fill i donar-
li el regal. Ha d’anar canviant constantment de 
mitjà de transport fins arribar a casa. 

 

  

L’ànec pagès.  
Martin Waddell. Helen Oxenbury (il·lustr.). 
Barcelona: Joventut, 2019. ISBN: 
978-842-614-572-7 

  
En una granja, un ànec viu amb un pagès molt 

gandul i li toca fer tota la feina… . Fins que un 

dia, la resta d’ animals decideix entrar en acció ! 

 

  

Els problemes d’en Girafa.  
Jory John. Lane Smith (il·lustr.).  
Barcelona: Alba Editorial, 2019.  
ISBN: 978-849-065-530-6 
  
L’Ed ard és una girafa  ue s’avergon eix del 

seu coll massa llarg, però seu amic   rus 

l’a udarà a comprendre  ue cadasc  és com és. 

 

  

Bona nit, Goril·la.  
Peggy Rathmann.  
Venezuela: Ekaré,2019.  
ISBN : 978-84-948859-6-9 
  
A l’hora d’anar a dormir el vigilant del zoo va 
comprovant totes les gàbies i dient bona nit a 
tots els animals. Però el petit goril·la li ha pres 
les claus i, darrere seu, les va obrint totes... 
Què passarà? 

 
 

En marxa!.  
Hector Dexet.  
Barcelona: Patio, 2018.  
ISBN 978-84-17376-39-0 
 

Hi ha moltes maneres de viatjar i aquest conte 

tro uelat ens les presenta d’una manera original 

i divertida. Un llibre de vocabulari sobre els 

mitjans de transport  ue farà les del cies dels 

més petits.  

Cicle inicial 

  

Benny y Penny en Super-prohibido.  
Geoffrey Hayes.  
Barcelona: La casita roja, 2019.  
(La casita nº 9).  
ISBN: 978-84-949276-3-8 
 

Cómic muy divertido sobre dos ratones que 
habitan en un jardín y les ha desaparecido un 
cubo. Saben que no deben hacerlo, pero ellos 
se cuelan en el jardín vecino para investigar. 

  
El camí de la muntanya.  
Marianne Dubuc.  
Barcelona: Joventut, 2019.  
ISBN: 978-84-261-4529-1 

 
Tots els diumenges la senyora Teixó camina tota 

sola fins el cim d’una petita muntan a  ue es diu 

Pa de sucre. Fins el dia que troba un gatet que 

es diu Leo i caminen plegats. 

 

 

Sol.  
Sam Usher.  
Barcelona: Patio, 2018.  
ISBN: 978-84-17376-46-8 
 

Aquest àlbum il·lustrat ens explica les 
divertides aventures d’un avi i el seu net anant 
de pícnic. 
 

  

Som aquí.  
Oliver Jeffers.  
Algemesí: Andana, 2018. 
ISBN: 978-84-16394-80-7 

 
Deliciós manual de benvinguda al nostre 
planeta escrit per l’autor al seu fill de 2 mesos. 
Un al·legat ecologista, de respecte i valor a la 
diversitat imprescindible per a transmetre 
aquests valors. 
 

 
 

 

Zoo de paraules.  

Ramon Besora i Sonja Wimmer (il·lustr.). 
Barcelona: Edebé, 2018. 
ISBN: 978-84-16490-44-8 
 

 

Vint-i-dos poemes per descobrir noves 
característiques dels animals i per gaudir amb 
la musicalitat de les seves paraules 
acompan ades d’unes magn fi ues 
il·lustracions. 
 

Cicle mitjà 

 
 

Cuentos de animales que han cambiado 
el mundo.  
Marcelo E. Mazzanti i Mar Guixér (il·lustr.). 
Barcelona: Duomo, 2018.  
ISBN: 978-84-17128-94-4 
 

   històries d’animals  ue han canviat la 

història o  ue han destacat per la seva 

audàcia i valentia.  

 

 
 

Magalina i el bosc dels animals màgics. 
Sylvia Douyé i Paola Antista (il·lustr.). 
Barcelona: Alfaguara, 2019.  
ISBN: 978-84-204-5187-9 
 

La Magalina va a un campament de 
criptozoologia per aprendre-ho tot sobre 
l’estudi dels animals màgics. Allà viu 
diverses aventures i resol molts misteris. 
 

  

Oceà.  
Emmanuelle Grundmann i Helene Druvert 
(il·lustr.).  
Madrid: Maeva, 2019.  
ISBN: 978-84-17708-15-3 

 
Informació general i variada sobre l‘oceà, 

donada d’una manera original i molt 

atractiva. 

  

L'ou gegant.  
Oliver Butterworth i Gustavo Roldán 
(il.·lustr). Barcelona: Viena, 2019. (El jardí 
secret). ISBN: 978-84-949784-4-9 
 

A la gran a d’en Nate una gallina va pondre 
un ou gegant i després de covar-lo en va 
sortir un petit dinosaure. Els problemes van 
venir quan va començar a menjar i es va fer 
gran. 

 
 

Rigo i Roc.  
Lorenz Pauli i Kathrin Schärer (il·lustr.). 
Lleida: Pagès, 2019. (Nandibú singular). 
ISBN: 978-84-1303-070-8 
 

En Roc és un ratolí que plora perquè té por 

de les feres salvatges li demana a en Rigo, 

el lleopard del Zoo, que el protegeixi dels 

seus perills. A partir d’a uell dia neix entre 

tots dos una gran amistat. 
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