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Educació Infantil 

El Nadal de la Noa .  

Autor:  Estel Baldó (Autor), Rosa Gil (Autor), Maria 
Soliva (Autor), Elisa Bernat (Il·lustrador). 

Editorial:  Barcanova. 

Col.lecció:  El Bosc de colors. 

Resum:  La Noa és feliç amb el calendari d’advent 
que li ha regalat l’àvia. Ara comença el compte 
enrere per preparar amb alegria les festes 
nadalenques. El temps passa volant! Per afavorir la lectura autònoma dels 
petits lectors, cada doble pàgina presenta el text de manera breu i escrit amb 
dues modalitats de lletra: de pal i lligada. 

 

 

 

 

 

El concert de Nadal.   

Autor:   Estel Marín y Jorge del Corral. 

Editorial:  Barcanova. 

Col·lecció: El petit univers. 

Resum:  Els més petits de la casa estan molt 
contents, ha arribat el concert de Nadal. Atents a la 
cançó! 



 

 

Cicle Inicial. 

El gnom no dorm .  

Autor:   Astrid Lindgren.  

Editorial:  Corimbo. 

Resum:  Es tracta de la petita historia màgica d’un 
gnom molt vell que surt a les nits d’hivern per cuidar 
els habitants d’una granja. Parla a cada animal i 
persona en una llengua màgica “callada i breu” que 
els animals entenen. Els reconforta, els alimenta i els 
dóna l’esperança de la primavera, amb una 
cançoneta adequada a cadascun. Amb un esquema 
repetitiu, un llenguatge poètic i la intercalació de les 
cançonetes, resulta un conte idoni per ser llegit en 
veu alta als infants, ben arraulits al llit o al sofà. 

 

 

 

L’avi Esteve i el Nadal .  

Autor:   Eulàlia Carrillo Torras (Autor), Carles 
Ballesteros Orio (Il·lustrador). 

Editorial:  L’Abadia de Montserrat. 

Col·lecció: Primers contes. 

Resum: L’avi Esteve és un avi molt especial. Li 
agrada sentir el vers de Nadal de la seva néta, menjar 
polvorons, anar a veure els Reis… Aquest any, el rei 
Melcior li portarà un regal molt particular… Al final del 
conte hi trobaràs un guarniment de Nadal perquè 
l’enganxis allà on vulguis! 

 

 

 



 

 

 

Cicle Mitjà. 

Mi tío y el misterio de la caracola  

Autor:  Cano, Carles. 

Editorial: Anaya. 

Col·lecció:  El duende verde. 

Resum: Gabriel es un niño un poco especial debido a 
que nació sordo. Su tío Miguel, de profesión narrador, no 
quería que su sobrino se perdiera ni uno de sus cuentos, 
así que aprendió la lengua de signos para poder 
comunicarse con él. Además, le hace regalos 
sorprendentes en sus cumpleaños, que acompaña con 
sus historias más fantásticas y divertidas 

 

                                                 

 Contes per telèfon 

Autor:  Gianni Rodari.  

Editorial:  Joventud 

Col·lecció:  Recull de Contes. 
 

Resum: Hi havia una vegada… una nena el pare de la qual 
era representant de comerç i estava de viatge sis dies a la 
setmana. Però aquella nena no podia adormir-se sense que 
li expliquessin un conte. I cada nit, el seu pare li trucava per 
telèfon i li explicava un conte. Diuen que els contes eren 
tan bons que fins i tot les senyoretes de la centraleta 
interrompien totes les telefonades per escoltar-los. I aquest és el llibre d’aquells 
contes. Contes per telèfon s’ha consolidat com una obra a temporal que 
segueix seduint a petits i grans generació rere generació 

 

 



 

 

 

Cicle Superior. 

Kinra Girls. El secret de la biblioteca 

 
Autor:  Anne Cresci et Moka 
 
Editorial: Play Bac. 
 
Resum: En plena preparació de l'espectacle de 
final de curs a l'Acadèmia Bergström, les Kinra 
Girls descobreixen un cementiri abandonat amb 
una tomba estranya. És la pista que els faltava per 
trobar el tresor? I què és aquella silueta blanca 
que les observa? 

 

 

 

 

El gran secret del Regne de la Fantasia. Onzè 
viatge.  Geronimo Stilton  

Autor:  David Nel.lo ( traductor) 
 
Editorial: Estrella Polar 
 
Resum: Estimats amics rosegadors, l’antiga profecia 
de l’Ombrafosca s’està complint: la princesa Alina, 
filla de la Reina de les Fades, ha estat raptada i una 
ombra densa i malvada avança sense treva i 
amenaça el Regne de la Fantasia. Només un 
Defensor Lluminós podrà descobrir el Gran Secret i 
canviar la sort del regne. Serà una aventura 
extraràtica, paraula de rosegador! 

 

 


