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LLEGIR sense
saber-ne

Recomanable a partir de 0 anys

Baruzzi, Agnese.
Ara et menjaré!
Barcelona: Vicens Vives,
2017. (VV Kids) 28 p.
ISBN 9788468245102
“Ara et menjaré!” pensa un cuc da·
vant d’una sucosa poma... “Ara et
menjaré!” pensa un peix gros de
dents punxegudes en veure un pei·
xet... Però us heu parat mai a pen·
sar qui es menjarà aquest delicat
cuc o aquest peixot arrogant? Doncs
aquest llibre, a través de pàgines
desplegables ben trobades, ens ex·
plica com és de complicat tot això
del menjar segons el tipus d’animal
que s’és i l’ecosistema al qual per·
tany. Un llibre divertit per aprendre
des de ben petits com funciona la
cadena alimentària, i també per
descobrir un munt d’animals i al·
guns enigmes per resoldre.

LLEGIR sense
APRENC
A LLEGIR
saber-ne
Cali, Davide; Dek, Maria.
El ratolí que volia fer
una truita. Barcelona:
Plataforma, 2017. 42 p.
ISBN 9788417002466

LLEGIR sense
saber-ne
Cosneau, Olivia.
I tu com dorms?
Barcelona: Combel,
2017. 14 p.
ISBN 9788491012863
Olivia Cosneau ens sorprèn amb
aquest preciós conte amb pestanyes
desplegables tridimensionals pen·
sat per als més petits de la casa. A
través de les seves pàgines anirem
observant els diferents animalons
que hi apareixen. El gat, els petits
cignes, el cadell o els ratpenats són
només alguns dels animals que ens
faran saber com dormen. Un llibre
amb llengüetes i solapes ideal per
preparar l’hora d’anar a dormir amb
els més petits i que podrem acabar
amb una pregunta final: i tu, com
dorms?

APRENC A LLEGIR
Isern, Susanna; Somà,
Marco [il]. Las siete
camas de Lirón. Madrid:
Nube Ocho, 2017. 40 p.
ISBN 9788494692659

APRENC A LLEGIR

Recomanable a partir de 3 anys

Arrayás, Albert D.
L’enigma de Vilagallina.
Barcelona: Babulinka
books, 2017. 49 p.
ISBN 9788494584343
T’agraden les històries d’animals? Doncs
vine a conèixer Vilagallina, un poble on te·
nen gallines com a mascotes i on se cele·
bra el famós concurs “La Ploma Daurada”,
que premia la millor gallina de l’any. Aquest
any, però, sembla que el concurs quedarà
desert, ja que s’estan produint una sèrie de
misterioses desaparicions al poble i les ga·
llines més famoses i amb més possibilitats
de guanyar estan desapareixent. Sort de la
senyoreta Plomacurta, la bruixa sàvia, que
sembla que coneix la manera de descobrir
el culpable. Us endinsareu a Vilagallina i
ajudareu la senyoreta Plomacurta a resol·
dre aquest misteri? Un llibre molt divertit
amb tocs d’humor, de fantasia i d’intriga, i
amb il·lustracions alegres i vives que per·
meten tractar el tema de l’enveja d’una
manera molt enginyosa.

Ja sé llegir!

Recomanable a partir de 6 anys

Company, Flavia; Lozano,
Luciano [il]. L’Escola
de la Haru. Barcelona:
Fragmenta, 2017. 40 p.
ISBN 9788415518754

Hi havia una vegada un ratolí que vo·
lia una truita, però no tenia cap ou!
La història d’aquest petit rosegador
comença quan decideix anar a visi·
tar la seva veïna, la Merla, per de·
manar-li un ou, però resulta que no
en té, en canvi té farina i decideixen
fer un pastís. Així, aniran passant
per casa de tots els veïns, fins que
finalment troben un animal que té
un ou. El conte està pensat per als
més petitons, és un relat acumu·
latiu que explica la importància de
tenir amics, veïns i gent a qui poder
demanar ajuda, però sobretot el fet
de saber compartir i valorar allò que
cadascú aporta a un projecte comú.

De la mà de Susanna Isern neix
aquesta història carregada d’emoti·
vitat. Un petit liró altera la tranquil·
litat del bosc on viu, ja que cada matí
apareix dormint en els llocs més
insospitats de les cases dels seus
amics. Mitjançant un text repetitiu
i acumulatiu aconseguim descobrir
quin és el neguit del petit liró que el
fa anar de casa en casa de matina·
da. Conté unes meravelloses il·lus·
tracions, a doble pàgina, de Marco
Somà. L’embolcall perfecte per a
aquesta tendra faula que de ben se·
gur que us agradarà.

La col·lecció “Petit Fragmenta” ja ens té
acostumats a aquest tipus de joies, i re·
alment aquest és un llibre per llegir, re·
llegir i emocionar. Una història explicada
amb poesia, amb saviesa en el missatge
i belles il·lustracions que ens transpor·
ten a la cultura oriental. Hi trobem Haru,
la professora, i quatre alumnes, en nou
capítols centrats en els conceptes més
essencials de les disciplines orientals.
Passarem per la pràctica de la papiro·
flèxia per desenvolupar la paciència, el
taitxí per inculcar la disciplina, i tot un
seguit d’altres tècniques que ens perme·
tran millorar l’observació, la reflexió i, en
definitiva, viure més tranquils i de forma
coherent. Contes curts i molt senzills en
el plantejament, però que no poden ser
més valuosos. No us el perdeu.

Ja sé llegir!

Ja sé llegir!

Ja sé llegir!

Duddle, Jonny. Els
meus veïns pirates.
Caldes d’Estrac:
Edicions del Pirata,
2018. 32 p. ISBN
9788417207038
A Vilaensopida del Mar hi arriba
una nova família, són els pirates Jo·
lley-Rogers. Ben aviat, els rumors
d’un estil de vida que s’allunya de
la normalitat, corren per la vila. Al·
gunes de les excuses per justificar
que han de marxar són que tenen
les dents podrides, van plens de
polls, fan soroll i un llarg etcètera.
La Matilda, per contra, és feliç de
tenir-los al costat i poder jugar amb
en Jim. Per què la comunitat reac·
ciona d’aquesta manera? Una bona
eina per treballar amb els petits els
valors de la convivència, el respecte
i la tolerància.

LLEGEIXO MOLT BÉ
Recomanable a partir de 9 anys

Pedrolo, Manuel de;
Boatella, Pep [il]. El
principi de tot. Barcelona:
Comanegra, 2017. 49 p.
ISBN 9788417188139
«No va començar a cridar l’atenció
fins que ja havia fet quaranta-tres
voltes al bloc de cases». Què passa·
ria si un dia us trobéssiu un home
misteriós donant voltes i més vol·
tes a la vostra illa de cases sense
cap finalitat aparent? Us quedaríeu
indiferents? Us picaria la curiosi·
tat? Potser fins i tot el seguiríeu?
Així comença El Principi de tot, un
conte de Manuel de Pedrolo de l’any
1955 magníficament il·lustrat per
Pep Boatella, qui amb el seu treball
aconsegueix que els infants puguin
entendre el fil argumental d’aquesta
història i gaudir-la amb la plenitud
que es mereix.

LLEGEIXO MOLT BÉ
Sala i Vila, Carles; de
Arenzana, Estela [il].
El tren de les parades
sense nom. Barcelona:
La Galera, 2018. 140 p.
ISBN 9788424662431

Molist, Pep; Ben-Arab,
Màriam [il]. L’Ot i el
falciot. Barcelona: Baula,
2017. (Ala delta, 18) 55
p. ISBN 9788447935321

Bachelet, Gilles. La
esposa del Conejo Blanco.
Buenos Aires: Adriana
Hidalgo, 2017. 32 p.
ISBN 9788416287994

A l’Ot, com a tants altres nens, el que
més li agradaria del món seria tenir
un gos. Els seus pares, però, saben
que tenir un gos vol dir temps, es·
pai, i sobretot responsabilitat, i ara
mateix no tenen cap d’aquestes co·
ses. Per això l’Ot està trist. Un dia un
falciot queda atrapat a la campana
extractora de la cuina i amb l’ajuda
de l’avi aconsegueixen rescatar-lo.
A partir d’aquest moment el falciot
esdevindrà el gos que no ha pogut
tenir i la mascota que no ha pogut
estimar. La prosa fluïda de Pep Mo·
list i les il·lustracions expressives
de Màriam Ben-Arab són la combi·
nació perfecta per gaudir d’aquest
llibre.

La protagonista d’aquest conte ens expli·
ca una història que tothom coneix, però en
una versió diferent. A través del seu diari
personal, la senyora Conill descriu el seu
dia a dia, pendent dels seus fills i filles i de
les tasques de la casa; i també del seu ma·
rit, el senyor Conill, que treballa al Palau de
la Reina de Cors i es dedica a convidar gats
invisibles i nenes que canvien de mida en
el moment menys pensat. Us sona aquest
relat? Aquest àlbum de Gilles Bachelet
és, de fet, una extensió del conte d’Alícia
al País de les Meravelles, que poden llegir
infants i adults, ja que permet diverses lec·
tures. Les il·lustracions, imprescindibles,
contrasten amb el text i expliquen allò que
la senyora Conill descriu a mitges. Aquest
joc entre imatge i text aporta una gran dosi
d’humor i, si ens fixem en els detalls de
cada pàgina, riurem petits i grans.

LLEGEIXO MOLT BÉ

LLEGEIXO MOLT BÉ

Libenson, Terri. Emmie
es invisible. Barcelona:
Alfaguara, 2017. 192 p.
ISBN 9788420486789

McSwigan, Marie. Un tresor
a la neu. Barcelona: Viena,
2017. (El jardí secret de
Viena, 19) 193 p.
ISBN 9788483309698

L’Emmie és tímida i discreta. La Ka·
tie és esportista, simpàtica i popular
i té tot el que voldria tenir l’Emmie.
No són amigues, però un incident
farà que canviï la seva vida per sem·
pre més. Novel·la gràfica que ens
explica una meravellosa història so·
bre el poder de l’amistat i l’autoes·
tima, valors molt importants durant
l’adolescència.

Noruega, hivern de 1940. Els nazis aca·
ben d’arribar al petit poble de Riswyk,
prop del cercle polar àrtic. Un grup de
nens i nenes encapçalats per en Peter
Lundstrom intentaran traslladar, amb
els seus trineus i enmig de la presèn·
cia de les forces alemanyes, lingots
d’or noruecs valorats en nou milions
de dòlars, fins a la costa on el vaixell
camuflat de l’oncle Víctor els trasllada·
rà cap a un lloc segur. Basada en fets
reals, McSwigan explica com aquest
grup de nens i nenes, fent veure que
feien curses de trineus, van aconse·
guir burlar l’enemic i treure l’or de No·
ruega per evitar que fos espoliat pels
alemanys. Una història d’aventures,
tenacitat i coratge, escrita magistral·
ment per una de les grans escriptores
nord-americanes de novel·la juvenil.

LECTURES JUVENILS

LLEGEIXOJUVENILS
MOLT BÉ
LECTURES

Recomanable a partir de12 anys

Wegelius, Jakob.
La mona de l’assassí.
Barcelona: Viena, 2017.
635 p.
ISBN 9788483309551

Recomanable a partir de14 anys

Fréche, Émilie. Jo us
salvaré a tots. Alzira:
Bromera, 2018.
(Trànsit; 13) 204 p.
ISBN 9788490267981

La Lia puja al tren per anar a Quintafor·
ca, a ca la tia Flàvia. Els pares l’envien
a passar-hi uns dies, però ella no en té
gens de ganes. Dalt del vagó troba un
personatge enigmàtic i sospitós. I tam·
bé la Remei, una senyora encantadora
que convenç el revisor perquè li doni un
bitllet especial, és a dir, un bitllet fet
expressament per a la gent que viatja
sense voler anar allà on ha d’anar. El
tren es posa en marxa i a la primera
parada, quan veu que algú ha esborrat
el rètol de l’estació, la Lia ja s’adona
que el trajecte no serà tan avorrit ni
tranquil com es pensava. Carles Sala,
fidel al seu estil, publica una història
que captiva, amb un argument divertit i
misteriós i un llenguatge ric i juganer,
acompanyada de les boniques il·lustra·
cions d’Estela de Arenzana.

Novel·la policíaca i d’aventures que
atrapa des de la primera pàgina, pro·
tagonitzada i narrada per una mona,
Sally Jones, que ha de demostrar que
el seu gran amic és innocent del crim
del que l’acusen de manera totalment
injusta. Sally Jones és una goril·la molt
humana, que viatjarà arreu del món, co·
neixerà gent exòtica i demostrarà tenir
habilitats extraordinàries. D’una mane·
ra pausada, molt ben resolta, amb un
ventall de personatges molt ben defi·
nits i unes il·lustracions magnífiques,
Jakob Wegelius aconsegueix que ens
endinsem en el món de Sally Jones,
que ens emocionem amb ella i que ja
no puguem oblidar-la mai més. Una
lectura exquisida que no decebrà ningú.
La novel·la ha rebut el reconeixement
de prestigiosos premis literaris.

Élea és una jove adolescent francesa
amb les inquietuds i els dubtes pro·
pis de la seva edat, però un dia tot
això canvia sense més i per sempre...
I ningú, ni tan sols la seva família,
ho detecta. Aquesta novel·la tracta
sobre com qualsevol jove d’avui en
dia pot ser captat i radicalitzat rà·
pidament, en gran part a través de
les xarxes socials, per fer el gihad.
L’autora narra tot aquest procés a
través de tres diaris, de l’Élea, de la
mare, i del pare, que no comprenen
què ha pogut passar perquè ella hagi
pres aquesta decisió. Una novel·la
punyent, de rabiosa actualitat, so·
bre un tema que ens envolta a tots
i no podem obviar. Una lectura, per
entendre la nostra realitat, que no
podem deixar escapar.

LECTURES JUVENILS

LECTURES JUVENILS

històries
LLEGEIXO amb
MOLT BÉ
vinyetes.còmics

Manso, Anna. Cor de
cactus i altres formes
d’estimar. Barcelona:
Cruïlla, 2018. 246 p.
ISBN 9788466143578
Anna Manso ens convida a enamo·
rar-nos, a estimar, la família, els
amics, els companys, etc. En defi·
nitiva, estimar tothom, sense com·
plexos, sense rancors, sense pre·
judicis, sense culpa, senzillament
estimar de debò. A l’amor hi podem
sumar la música, els amics, l’insti·
tut, la família i ja tenim una barre·
ja genial per a una novel·la juvenil
que és un cant a l’optimisme i a la
vida. Tot plegat amenitzat amb un
toc d’humor que connecta el lector
amb l’autora i que aconsegueix que
no puguis parar de llegir.

Richter, Jutta. Héroes.
Barcelona: Lóguez
ediciones. 100 p.
ISBN 9788494429538
En Fèlix, la Corinna i la Mia es con·
verteixen de la nit al dia en herois
per equivocació. En realitat saben
que són culpables, però deixen que
tothom assenyali l’home equivocat.
Malgrat la mentida, aquests joves
encara juguen a ser nens, i seran les
seves històries personals les que fa·
ran que els sentis com a veritables
herois del món on viuen i que no han
triat.

Recomanable a partir de 7 anys

Chamblain, Joris;
Neyret, Aurélie. El Zoo
petrificado. Barcelona:
Alfaguara, 2017. 72 p.
ISBN 9788420486291
Cereza, una nena de 10 anys que
sempre ha somniat en ser novel·lis·
ta, és la protagonista de la col·lec·
ció “Los diarios de Cereza”. El que
més li agrada és parlar de la gent,
sobretot dels adults, li encanta pro·
var d’endevinar quins secrets ama·
guen... Vols acompanyar-la en la
seva primera investigació? Et porta·
rà fins al cor del bosc i a descobrir
un lloc meravellós! “Los diarios de
Cereza” ha guanyat el Premi al Mi·
llor Còmic Infantil d’Angoulème.

històries amb
vinyetes.còmics

Recomanable a partir de 10 anys

Bell, Cece. Super
Sorda. Madrid: Maeva,
2017. 233 p. ISBN
9788417108168
Quan Cece Bell tenia 4 anys va que·
dar pràcticament sorda a causa
d’una meningitis. A Super Sorda ens
explica la seva experiència de vida
des dels 4 anys fins a 5è de primària
i utilitza tots els recursos que el for·
mat còmic li permet (com bafarades
en blanc quan es queda sense pila a
l’audiòfon). La història és també una
petita crida d’empatia per entendre
les dificultats de les persones amb
discapacitat auditiva, amb detalls
com les seves relacions d’amistat.
És també un còmic molt dolç i ten·
dre, amb tocs d’humor i amb una
protagonista amb algun “superpo·
der” amagat, com a bona superhe·
roïna que és.

VULL APRENDRE!

Recomanable a partir de 7 anys

Canadell, Gemma.
Big Bang Beethoven.
Barcelona: Palau
de la Música, 2017.
36 p. + 1 CD ISBN
9788494487491

JUGO AMB LES
PARAULES.POESIA

VULL APRENDRE!

Recomanable a partir de 5 anys

Recomanable a partir de 8 anys

Molist, Pep; Julve,
Òscar [il]. Paraulotes
de les fines. Algemesí:
Andana, 2017. (Vagó de
versos, 12). 61 p.
ISBN 9788416394685

Brami, Maïa; Daisay,
Karine [il.]. El món és
casa meva. Barcelona:
Zahorí Books, 2017. 88
p. ISBN 9788494713552

A tu no t’han dit mai que si dius
paraulotes t’has de rentar la boca
amb sabó? La senyora Capa Liles ho
sabia, però va decidir fer un recull
de paraulotes i transformar-lo en
un llibre de poesia per regalar. Pep
Molist ens endinsa en el món de les
paraulotes, en el descobriment de
noves paraules, compaginant rima
i humor. Poemes embolicats d’ori·
ginals il·lustracions, per despertar
l’interès dels lectors i el descobri·
ment de nou vocabulari d’una ma·
nera divertida.

Els infants de vint-i-dos països ens
obren una petita finestra a través
de belles il·lustracions i d’una peti·
ta descripció de costums, tradicions,
trets geogràfics i vocabulari de cada
país escollit. L’encant d’aquest llibre,
per una banda, el té el gran pes de la
il·lustració i el fet que en primer lloc
ens mostra una imatge de l’infant i
del seu país, a doble plana, convi·
dant-nos a endevinar de quin país es
tracta. Per altra banda, l’explicació de
cada país és molt clara i amena i la
complementa el vocabulari específic,
mostrant-nos una riquesa cultural
única que ens amplia la nostra curio·
sitat. Sens dubte, és un bon llibre per
acompanyar els infants a descobrir la
riquesa i la diversitat del nostre món.

VULL APRENDRE!

VULL APRENDRE!

Daugey, Fleur. La
vida amorosa de los
animales. Mèxic:
Océano, 2017. 54 p.
ISBN 9786075272719

Druvert, Hélène.
Anatomia. Madrid:
Maeva, 2017. (Maeva
Young) 48 p. ISBN
9788416690862

Llibre, amb un CD, ple de recursos i
activitats per descobrir la figura de
Beethoven i gaudir de la seva músi·
ca de manera ben amena i educati·
va. Podem conèixer la vida del com·
positor a través de les seves obres i
amb el CD descobrir tots els detalls
de cada peça musical. Un llibre per
aprendre música d’una manera ori·
ginal i diferent.

El llibre que us presentem ens ha de
servir per saber més coses sobre els
animals, però en aquest cas no ens
parla de la seva alimentació o del
seu hàbitat, sinó de com viuen l’amor
i la sexualitat. Al llarg de nou apar·
tats, els autors ens expliquen coses
curioses de les diferents espècies i
ens conviden a resoldre qüestions
sorprenents. Per exemple: com es
fan petons, com sedueixen les seves
parelles o quin sentit té el sexe per
a ells. Les il·lustracions de gran for·
mat completen amb humor els tex·
tos de tot el llibre. Aquest és, doncs,
un manual original i divertit, amb
continguts molt interessants, que
ens permet explicar com els animals
creen nous éssers vius, i entendre la
diversitat que ens envolta.

L’anatomia com mai abans ha estat
vista i tractada en un llibre per a in·
fants. I sí, això és ben cert! Un llibre de
gran format que només de veure’l ja et
crida l’atenció per la seva estètica “re·
tro”. Un cop obert sorprenen les seves
pàgines, que juguen amb la superpo·
sició de solapes i encunys minuciosos
fets amb làser, que creen autènti·
ques filigranes que faran quedar bo·
cabadats petits i grans. Tota aquesta
posada en escena estètica va acom·
panyada d’explicacions curtes, però
entenedores i sàvies, de Jean-Claude
Druvert, metge i pare de la creadora
d’aquesta petita joia literària. Un llibre
que ens recorda els jocs tridimensi·
onals sobre el cos humà que encara
corren per casa, però ara en paper i en
un format molt més atractiu.

LECTURES PER
COMPARTIR

LECTURES PER
COMPARTIR

Àlbums il·lustrats

Recomanable a partir de 7 anys

Benyh, Krusttyh.
El diari de la Joana.
Maçanet de la Selva:
Gregal. 78 p.
ISBN 9788417082345

Recomanable per a totes les edats

Recomanable a partir de 8 anys

Larsen, Elisabeth
Helland; Schneider,
Marine, [il.]. Soy la vida.
Soy la muerte. Albolote:
Barbara Fiore, 2017. 42
p. ISBN 9788415208969

Abadia, Ximo. Frank.
La increíble historia de
una dictadura olvidada.
Madrid: Dibbuks, 2018. 48
p. ISBN 9788416507894

A través del seu diari, la Joana, una
simpàtica nena de 9 anys, ens explica
com és la seva vida. Va néixer a l’estiu
i té una germana més gran, la Rita. El
que més li agrada és estar amb la seva
família. La seva mare treballa en una lli·
breria i el seu pare és dissenyador gràfic
i també té un grup de música amb els
seus amics. La seva germana Rita és
molt enèrgica i no para mai quieta, però
s’estima la Joana amb bogeria. I és que
la Joana es fa estimar. El carisma i la
sensibilitat de la Joana ens acompanyen
al llarg de la lectura d’aquest magnífic
àlbum il·lustrat sargit entorn un petit
detall: la Joana té síndrome de Down.
I és ella mateixa la que ens ho explica
amb valentia mitjançant el seu diari. Les
persones som diferents, si no, tal com
diu la Joana, el món seria molt avorrit!

Dos llibres que es donen la mà. Les
autores ens acosten a la vida i a la
mort des d’una perspectiva natural,
profunda i poètica al mateix temps.
La vida i la mort són representades
per dues figures femenines que són
presents en tots els elements, perso·
nes i animals. A la mort a vegades la
reben amb espelmes i d’altres corrent
la cortina, però inevitablement arriba.
La vida ens explica que, quan més falta
ens faci, ens pot recordar la nostra va·
lidesa donant-nos pau i amor encara
que haguem viscut en conflictes. Pocs
llibres ens acosten al misteri de la vida
i la mort amb tanta sensibilitat. Quan
estiguem ofuscats, podem fullejar
aquests llibres, llegir-los a qui esti·
mem i respirar. Possiblement veurem
el que ens envolta amb uns altres ulls.

Sovint parlem de com de necessària
és la memòria per no repetir els errors
de la història, i com d’important és la
construcció d’un imaginari infantil ric,
propi i verdader que ens permeti arri·
bar a adults amb més eines. I quan
més falta ens feia, ens arriba Frank,
un llibre imprescindible, una història
de la dictadura que va viure el nostre
país sota la figura de Francisco Fran·
co, narrada pràcticament sense text i
d’una forma tan genial que és entene·
dora per a persones de 3 a 130 anys.
Aquest àlbum il·lustrat és una obra
plena de símbols que, a través del
color, les figures geomètriques i una
capacitat de síntesi extraordinària,
ens explica el que va significar i enca·
ra significa aquesta negra etapa de la
nostra història.

Àlbums il·lustrats

Àlbums il·lustrats

Àlbums il·lustrats

Recomanable a partir de 3 anys

McKenna, Martin.
El pop mascota.
Barcelona:Barcanova,
2017. 30 p.
ISBN 9788448943301
Amb unes acolorides i divertides
il·lustracions de Martin McKenna,
aquest llibre ens parla de la his·
tòria de l’Edgar, un nen que vol un
gos com a mascota, però en lloc
d’un gos li porten un pop anomenat
Jarvis. El primer que sent l’Edgar és
frustració, i el que vol és aconseguir
que en Jarvis actuï com un gos. Ho
aconseguirà? Una història ben di·
vertida que ens permet tractar te·
mes com la frustració, la diversitat
i l’amistat.

Àlbums il·lustrats
Recomanable a partir de 9 anys

Goldstyn, Jacques.
Cartes per a la llibertat.
Sant Cugat del Vallès:
Símbol, 2018. 40 p.
ISBN 9788415315476

Recomanable a partir de 5 anys

Recomanable a partir de 7 anys

Tortolini, Luca; Forlati,
Anna [il]. La guineu i
l’aviador. Barcelona:
Joventut, 2017. 37 p.
ISBN 9788426144751

Chmielewska,
Iwona. El problema.
Barcelona: Mtm,
2017. 50 p. ISBN
9788417165017
Sobre un fons blanc i net tenim una
taca d’una cremada de planxa: s’han
tacat les estovalles preferides de la
mare! Tenim un problema! L’àlbum
juga amb la gran taca de la planxa a
les estovalles blanques, mentre ens
planteja què podem fer per resoldre
el problema. L’enginy de l’autora,
premiada al Bologna Ragazzi Award
2013 per Ulls, és presentar-nos,
a cada pàgina, la taca amb alguna
il·lustració amb cera blava que va
transformant el problema. Pàgina
a pàgina, desvetllarem les possibi·
litats per resoldre el petit desastre
i arribar a una solució sorprenent. I
és que…a grans problemes, és mi·
llor trobar grans solucions!

PER SABER-NE MÉS

Recomanable per a educadors i famílies

Tot comença quan l’avió de l’Antoine
s’estavella al bosc. Ell en surt una
mica malparat, i també queda mal·
ferida una guineu per l’impacte d’una
peça de l’avió. A partir d’aquest mo·
ment comença una tendra història
d’amistat, de fidelitat i coratge, mag·
níficament il·lustrada a doble pàgina,
amb primers plans i plena de petits
detalls que acompanyen un text de·
liciosament poètic. L’autor, Luca Tor·
tolini, ens ha permès retrobar-nos
amb la guineu d’El Petit príncep, del
qual aquest any 2018 commemorem
el 75è aniversari, i reviure’n la his·
tòria, aquest cop, però, amb Antoine
Saint-Éxupery com a protagonista.

PER SABER-NE MÉS

Recomanable per a educadors i famílies

Martínez Pardo, Eva. Sota
la pell del llop. Acompanyar
les emocions amb els contes
tradicionals. Barcelona:
Graó, 2017. 138 p.
ISBN 9788499807928

Real, Neus; Correro, Cristina.
La literatura a l’educació
infantil. Barcelona: A. M.
Rosa Sensat, 2017. 156 p.
ISBN 9788494529061

A vegades no cal utilitzar paraules
perquè una història ens sacsegi.
Jacques Goldstyn ho aconsegueix
amb aquest àlbum que tracta dels
presos de consciència i de la injustí·
cia d’empresonar persones per ma·
nifestar-se políticament o dir el que
pensen. Les cartes, però, són una
manera d’arribar als presos i que
puguin sentir-se més lliures. Un lli·
bre on la solidaritat té un paper molt
important.

Els contes tradicionals van més enllà
dels judicis de valors, ja que configu·
ren el nostre univers psicològic i la
nostra condició humana. Tots els nos·
tres aprenentatges emocionals inici·
als estan simbolitzats en els contes
de fades. A tall d’exemple: l’enveja de
les germanastres de la Ventafocs, la
por de Hänsel i Gretel a no tornar mai
més a casa, l’agressivitat del llop, són
algunes de les emocions que l’autora,
mestra, formadora i terapeuta, ofereix
com a experiències pràctiques com·
partides per ajudar a créixer amb els
contes. Llibre interessant per a mes·
tres, educadors, mares i pares, sensi·
bilitzats en fomentar l’hàbit lector des
dels primers anys de vida.

Aquest llibre té el seu origen en el grup
de treball Art i Literatura de l’Associa·
ció de Mestres Rosa Sensat. Diversos
professionals del món de l’educació i
la literatura han anat treballant i com·
partint experiències i recursos que, de
manera ordenada i compilada, podem
trobar en aquest llibre. De gran utilitat
per a les persones mediadores en la
lectura, professionals del món educatiu
i tota persona interessada en la infància
i la literatura. Posa l’accent en l’educa·
ció literària en l’etapa d’educació in·
fantil i hi trobem un enfocament molt
complet, que va des de la psicologia al
currículum, fins a altres recursos, com
una acurada selecció de llibres i experi·
ències didàctiques molt recomanables.

KM0

llibre regal

Llibres joc

Recomanable a partir de 6 anys

Pascal Pujadas, Miquel.
Quin és el secret de la
música? Olot: Llibres
de Batet, 2017. 48 p.
ISBN 9788416567065
A en Lluc li agrada col·leccionar se·
crets. En té de ben curiosos, però
ara vol descobrir quin és el secret
de la música. Passejant per dife·
rents indrets de la seva ciutat va
trobant solucions, però cap l’acaba
de convèncer. Quin deu ser el secret
de la música? La melodia? El ritme?
L’harmonia? La fusió d’imatges fo·
togràfiques amb les il·lustracions
de Roser Matas fan d’aquest conte
una delícia per als més petits, però
també per als grans, que hi reconei·
xeran indrets fantàstics d’Olot i la
Garrotxa.

Llibres joc

Recomanable a partir de 8 anys

Escandell, Víctor; Gallo,
Ana. Enigmes. Desafia la
teva ment amb 25 històries
de misteri. Barcelona:
Zahorí Books, 2017. 63 p.
ISBN 9788494582974
Vint-i-cinc històries de misteri per jugar
en família, amb equips d’amics, o bé tot
sol. Es tracta d’incògnites que es poden
resoldre aplicant la lògica –seguint les
pistes del text i la il·lustració– o emprant
la imaginació, fent un supòsit més en·
llà de la informació que dona el llibre.
Per afavorir la competició, els enigmes
estan classificats en diversos nivells i
tenen una puntuació diferent segons
el grau de dificultat. La presentació
és molt atractiva: en una doble pàgina
àmpliament il·lustrada es plantegen els
fets i la pregunta que cal resoldre i, al
final, sota una solapa que cal aixecar,
es descobreix la solució. Un llibre per
jugar, per pensar, per divertir-vos i per
convertir-vos en autèntics detectius!

Recomanable a partir de 7 anys

Recomanable a partir de 4 anys

Rinck, Maranke; Van
Der Linden, Martijn [il].
Tangram Gat. Barcelona:
Ediciones Ekaré, 2017. 45
p. ISBN 9788494669958

Riddell, Chris. 100
abraçades. Barcelona:
Baula, 2017. 116 p.
ISBN 9788447935475
L’abraçada és potser el gest més uni·
versal i complet de l’amor. Manifesta la
reconciliació, l’estima, la passió, la pau,
el goig... En les pàgines d’aquest llibre,
personatges traçats amb desimboltura
i destresa s’abracen, i cada abraçada
evoca una emoció. Hi desfilen éssers
de tot tipus: animals i vegetals, ger·
mans, pares, mares i fills, ancians i
menuts, superherois i antiherois, pa·
relles o grups, personatges realistes
o d’una imaginació desbordant. Les
cent il·lustracions de Chris Riddel s’al·
ternen puntualment amb alguna frase
destacable d’un autor il·lustre, sigui un
filòsof o sigui un clàssic de la literatu·
ra. Amb poques paraules, un llibre per
regalar els molts vessants de l’amor.

Els autors d’aquest llibre aconsegui·
ran sorprendre’t a partir del joc xinès
anomenat Tangram, un trencaclos·
ques de set peces que combinades
permeten crear milers de figures.
La història, construïda d’una mane·
ra molt original, va creant diferents
intrigues que hauràs d’anar reso·
lent per poder avançar i descobrir el
desenllaç. Els personatges prenen
vida, són realistes i molt expressius.
La imaginació és desbordant i la di·
versió amb aquest llibre-joc està as·
segurada. Una proposta lúdica molt
intel·ligent i atractiva que convida el
lector a jugar amb un Tangram igual
que el del narrador.
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