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EDUCACIÓ INFANTIL
ANIMALS FANTÀSTICS
Amaia Arrazola. Ed. Flamboyant
Quin animal surt de barrejar un elefant i un peix? Què
fa? Com sona? Juga a crear animals fantàstics. Hi ha més
de cent combinacions possibles!

COM ÉS QUE NO FAS FLORS?
Katarína Macurová. Ed. Tramuntana
«Que n’és, de bonica!», exclama l’osset amb alegria quan veu
una planta nova al jardí. La rega cada dia, la protegeix amb un
para-sol i mai no es descuida de donar-li la bona nit abans
d’anar-se’n a dormir. Però la planta no reacciona. «Com és que
no fas flors?», li pregunta, capficat, el petit jardiner. Ben poc
s'imagina el que està passant sota terra!

GOTETES
Shinsuke Yoshitakeç. Ed. Pastel de luna
Taro té un petit problema, cada vegada que fa pipí, se li
escapen algunes gotetes i clar, la seva mare s’enfada una
mica. Amb la voluntat de sentir-se comprés, surt al carrer a
buscar gent amb el mateix problema. Aparentment, a altres
nens els passa el mateix, encara que no es el que sembla. Si
més no, descobrirà una senzilla lliçó de vida: tothom té algun
petit problema amb el de lluitar.

XIM BAM BUM
Frédérik Stehr. Ed. Kalandraka
Aquesta sèrie de Frédérick Stehr protagonitzada per petites
aus desprèn tendresa i emoció; l’autor es posa en la pell dels
nens i nenes a través d’aquests adorables personatges que
reflecteixen les inquietuds i els sentiments infantils, autèntics i
profunds.

EY! ESTA ES MI CASA
Blanca Lacasa ¬ Gómez. Ed. Errata Naturae.
El secret millor guardat dels animals: l’interior de les seves
cases. Treuen les escombraries? Es barallen amb els seus
veïns? Viuen en soledat o en comunitat? Fan servir
mascaretes? … Amb aquest llibre sortirem de dubtes, per
sempre.

MOTS PINTATS
Emmanuel Lecaye. Ed Libros del Zorro Rojo
Esperar, trobar, pensar, construir, descansar? són conceptes
que surten de la quotidianitat i proposen un diàleg amb els
més petits. Què fa l'ós amb els seus blocs de colors?
Construirà un castell per viure-hi o un parc per jugar? Mots
pintats és, per tant, una invitació a reflexionar sobre el món.

CICLE INICIAL

LA MILLOR JUGADA D’EN MADANI
Fran Pintadera. Ediciones Ekaré
Al barri no s’havia vist mai un futbol com el d’en Madani. Des que
va arribar, els partits dels dissabtes són molt millors i els regatejos
i els gols del nou jugador es continuen comentant al llarg de tota
la setmana. Però la seva millor jugada encara està per arribar. Una
emocionant història en què guanyen la determinació i l’afecte.

LA TERRIBLE ADÈLE 1
AIXÒ ACABARÀ MALAMENT
M. Tan.Ed. Komikids
Si és per fer enrabiar els meus pares, torturar el beneit del meu
gat, lluitar contra la Jade i les seves amigues o trencar-li el cor al
Flavi... sempre tinc idees interessants!» Una bona dosi d'humor
negre amb gotetes de tendresa; aquesta és la recepta de l’Adèle,
un nou estil d’heroïna... Cordeu-vos els cinturons, que ens
enlairem!

A LA RECERCA DE LA FLOR
MILESCLATS DAURADA
Benjamin Flouw. Ed. Cocó Books
En Guillot és un enamorat de la natura. Li agrada molt passar
l’estona entre plantes i llibres de botànica. Un dia descobreix una
flor misteriosa: la milesclats daurada, una planta tan poc comuna
que gairebé ningú l’ha vista.

SI VENS A LA TERRA
Sophie Blackall. Ed. Barcanova
Vivim en llocs molt diversos, en tota mena de cases i en tota
mena de famílies. Tots som diferents, i tots som interessants. I
tots compartim una cosa molt bonica: el nostre planeta.

AUTOSTOP
Guilherme Karsten. Ed. Kalandraka
Autoestop és una història desbaratada, una aventura plena
d’humor i situacions hilarants que transcorre dins d’un
automòbil on es van incorporant passatgers ben peculiars. Un
text rimat presenta a un surfista que es prepara per anar a la
platja amb la seva planxa de surf.

EL QUIOSC
Anete Melece. Ed. Libros del Zorro Rojo
Durant anys i panys, el quiosc ha estat la petita llar de l’Olga.
Una vida monòtona i envoltada de dolços l'han convertida en
una dona tan immensa que ja no pot travessar la sortida. Per
distreure’s, passa els dies atenent els seus clients, llegint revistes
de viatges i somiant amb contemplar el capvespre en una platja
llunyana.

CICLE MITJÀ

4 COBAIS MUTANTS
El segrest d’en Pantaleone
Artur Laperla. Ed. Hasperkids
Qui és en Pantaleone? La taca vermella que hi ha a la nota, és de
sang o de salsa de tomàquet? I què hi feia, la nota, a la porta de la
Pizzeria Lolo? L'únic que saben és que, en algun lloc, hi ha algú
retingut contra la seva voluntat que necessita l'ajuda dels 4
COBAIS MUTANTS, i que, gràcies a ells, el bé triomfarà.

EL MÈTODE XOF
Roddy Doyle. Ed Blackies Books
En què consisteix el Mètode Xof? Això és el millor de tot, però no
ho podem explicar aquí. Els Mofetes no ens ho perdonarien.
Diguem només que el «xof» del mètode és el so que fa el peu
quan trepitja una enorme i fastigosa... Ehem. Millor que obriu el
llibre. I vigileu què trepitgeu!

GOOGOL
Josep Lluís Badal. Ed. Animallibres
Googol no és el que els altres volen que sigui: vol ser qui és,
diferent dels seus pares i dels tretze germans que té. Cansat de les
preguntes de tothom, aquest ésser inclassificable empren un
viatge iniciàtic que el portarà a descobrir-se a sí mateix i a conèixer
territoris fantàstics i plens d'amics futurs i inoblidables.

CIUTATS PERDUDES
Giles Laroche. Ed. Juventud
Als cims més alts o en illes llunyanes, vora deserts, rius o mars…,
temps enrere van prosperar antigues ciutats. Algunes formaven
part de grans imperis; d’altres eren petites i independents. Moltes
van perdurar durant segles, fins i tot mil·lennis, i van experimentar
grans canvis fins que van acabar desapareixent. Però a les ruïnes
dels seus edificis i monuments podem trobar pistes sobre el seu
passat.

EL MISTERI DEL PAPER DE VÀTER
VOLADOR
Anna Cabeza. Ed. Bambú
Aquesta vegada han de viatjar a Nova York, on se celebra
l'International Granny Detective Conference, el congrés més
important d'àvies investigadores del món. L'Hotel Plaza està ple de
gom a gom de celebritats. Però entre tant rebombori, hi ha un
misteri: el paper de vàter de l'hotel desapareix inexplicablement

HOSPITAL PER A MONSTRES
John Kelly. Ed. Barcanova
Ets un drac que sofreix d'indigestió? Una massa viscosa amb un
refredat? Un ieti amb dolor de peus? Llavors, demana cita amb la
DOCTORA MONSTRE. No hi ha res massa petit ni criatura massa
gran per a ella.

CICLE SUPERIOR

GEO-GRÀFICS
Regina Giménez. Ed. Zahorí Ideas
Per què els estels tenen colors diferents? Quin és el llac més gran
del món? En quins països hi plou més? Un llibre ple de dades i
curiositats sobre l'Univers i sobre les principals característiques
geogràfiques del nostre planeta. Descobreix la bellesa de la
informació representada en extraordinaris gràfics geomètrics i
plens de colors.

OLLIS
Ingunn Thon. Ed. Nordica infantil
Oda Lise Louise Ingrid Sonja, coneguda com a Ollis pels
seus amics, té deu anys. És tímida, vergonyosa i una mica
espantadissa, però, amb una imaginació portentosa, és
capaç d'inventar un raspall de dents a partir d'un batedor.

INTERCANVI AMB UN ANGLÈS
Christine Nöstlinger. Ed. L’Altra Tribu
L’Ewald té tretze anys i l’anglès no és el seu fort. És per això que la
seva mare, obsessionada amb les bones notes, decideix
unilateralment convidar un noi anglès a passar les vacances d’estiu
a Viena perquè l’Ewald pugui practicar la llengua. Però la sorpresa
és enorme quan en lloc del Tom, un nen modèlic i responsable,
baixa de l’avió el seu germà Jasper, un noi maleducat i problemàtic
....

ELS PÒSTITS DEL SENYOR NOHISOC
Tina Vallès. Il. Christian Inaraja. Ed. La Galera
La Clàudia té un veí nou! Quina cara fa? A què es
dedica?... la Clàudia s’ha entossudit a descobrir qui és.
Després d’una setmana, l’únic que en sap és que es comunica
amb pòstits. Com deu ser algú que en temps de mòbils
encara envia notetes de paper?

LA NENA DEL FAR
Annet Schaap.Trad. Maria Rosich. Ed Pagès Editors
És la història de la Llumeta, la filla del faroner, que cada vespre
s’enfila seixanta-un graons per encendre el llum, i d’una nit de
tempesta en què no li queden mistos i tot va malament. Però,
sobretot, és una història sobre ser valent i ser capaç de més del que
mai t’hauries pensat.

EN CLAUDI I LA LLÚCIA CONTRA
L’AGÈNCIA FAKE
Cris Broquetas. Ed. Bang Ediciones
En Claudi i la Llúcia es coneixen per primer cop a Nova York.
Mentre en Claudi, aspirant a científic, vol assistir a conferències i
visitar museus, la Llúcia prefereix fer fotos i conèixer influencers. Un
d’aquests famosos revela a la Llúcia una teoria impactant:
l’escalfament global és una conspiració dels governs per espantar la
gent! I si fos veritat?

PER COMPARTIR

ENCICLOPEDIA VISUAL DE LOS
SONIDOS
Isidro Ferrer Soria. Ed.A buen paso
Arrel del confinament per la pandèmia, Isidro Ferrer va
quedar impactat pel silenci en els que ens vam veure
embolicats i va escoltar uns nous sons que va traduir
visualment.

OCULTOS EN EL BOSQUE
Anno Mitsumasa. Ed. Kalandraka
Un centenar d’espècies de fauna i altres insòlits elements
habiten en les pàgines d’aquesta obra, exclusivament
visual. Les seves pàgines són un viatge per un espai natural
on la vegetació camufla la presència d’animals de tot el
món.

CAJITA DE FÓSFOROS
Selección de Adolfo Córdova. Ed. Ekaré
Una cuidada selecció de la millor poesia infantil no rimada
en Hispanoamèrica, des de Jorge Luis Borges a María José
Ferrada, encenen la flama d’aquesta singular “Capseta de
llumins”.

UN LLIBRE
Emmanuelle Ponty. Ed. Zahorí Books
Una meravellosa història sense paraules, accessible per als més
petits, sobre el descobriment de la lectura i de tot el que
comporta: un món de grisos i negres que, amb l’arribada d’un
llibre, s'omplirà de color.

100 NIÑOS

Christoph Drösser. Ed. Siruela

En aquest llibre, Christoph Drösser ens mostra amb xifres com és
la vida dels nens en diferents llocs del planeta. Un llibre que ens
apropa a realitats molt diverses i ens ajuda a valorar, a conèixer i
apreciar millor el nostre propi entorn.

BALENES
Rena Ortega. Ed. Mosquito Books
Tots estimem les balenes, però ignorem detalls molt importants i
curiosos de la seva vida, que t'encantarà conèixer. Aquest llibre
et parlarà dels seus viatges arreu del món, de pol a pol, dels seus
meravellosos cants o de la seva forma de dormir, d'aliment.
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