
Us fem arribar algunes recomanacions literàries per a Sant Jordi 2017, sempre va bé tenir idees i 
noves propostes! 
 

EDUCACIÓ INFANTIL 
 
 

 

L’editorial Takatuka publica Podries, un àlbum del conegut poema 

de Joana Raspall que ara es presenta amb les il·lustracions 

d’Ignasi Blanch i s’adreça tant als més menuts com als més grans 

 

Núria Albertí 

Il·lustracions: Mercè Galí 

Bona nit, Lluna és un llibre de cançonetes de bressol. 

Conté 7 poemes musicats ideal per ajudar als nadons a agafar la 
son de manera dolça i tranquil·la. 

 

 

La Mariona i els seus monstres. A partir de 4 anys.Album il·lustrat 
La Galera. 
 
La Mariona és una nena molt especial: té molta traça amb els 
pinzells i, a diferència d'altres nens i nenes, no li fan por els 
monstres. Gens ni mica. De fet, per sorprenent que sembli, són els 
seus amics. 

 

Gener 2017 
SCHAAPMAN, Karina.  
La casa dels ratolins. 
Barcelona: Blackie Books, 2015. 



 

Octubre 2016TAN, Wen Dee. Lili. Barcelona: Babulinka Books, 
2016. 

 

T'estimo sempre, nit i dia, en tot moment, ves qui ho diria. 
 
Com li mostres a algú tot el que significa per a tu? L'ós i el conillet 
descobreixen que s'estimen fins al cel, fins al fons del mar... i 
arreu del món! 
 
Una dolça celebració de l'amor. El regal perfecte per a algú 
especial. 
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El banc Blau. Albert Asensio. 2016. Correcció Tina Vallès. 
Disseny Maria Sansalvadó. Col·lecció llibres per a l’educació 
emocional. Babulinka Books. Imprès a Barcelona –Índice– Llibre 
local. També en castellà per la mateixa editorial.  

 

Autora: Linda Sarah 
Ilustrador: Benji Davies 
Traductora: Anna Llisterri 
Edad recomendada:+ 5 años 
ISBN:978-84-16394-32-6 
Idioma: Catalán/ Valenciano 
Formato: 28 x 25 cm. Tapa dura 
Páginas: 32 en color 
Edición: 1ª junio 2016.  

 

Per què els llops udolen a la lluna? És cert que les hienes riuen? 
Per què els agrada el fang als hipopòtams? 
Troba les respostes a aquestes preguntes bestials, i moltes més, 
a dins del llibre. 
Descobreix tota mena de bèsties brunes, peludes, salvatges i 
meravelloses d'arreu del món en el primer llibre d'animals per 
gaudir llegint amb els més joves. 

 

Una divertidíssima història escrita i il·lustrada per Emily 
Mackenzie i editada per l’editorial Combel, on t’asseguro que 
riuràs de la mà de les seves aventures. 

http://www.llibrelocal.cat/
http://www.questions.cat/
http://momabcn.com/
http://www.indice.es/
http://www.llibrelocal.cat/
http://www.albertasensio.com/
http://babulinkabooks.com/


 

Anabel Fernández ens mostra una història plena de tendresa 
entre dos ésser ben diferents: un nen i un ós els quals tenen una 
forta amistat. 

 

És el llibre perfecte si has de fer un viatge llarg, o vols tenir un 
munt d’idees per jugar sol o amb companyia.Les seves pàgines 
són farcides d’acudits, jocs de paraules, reptes creatius, tests 
esbojarrats, curiositatsincreïbles, llistes dels temes més 
demencials… i una pila de propostes i passatemps... 

 

L’Ós i la Marmota són amics i sempre juguen plegats. És 
genial trobar tresors junts o cantar i ballar com si fossin 
estrelles. Però una tarda, l’Ós li diu a la Marmota que ha 
convidat l’Ànec a jugar amb ells. A la Marmota no li 
agrada l’Ànec. Ni l’Ànec, ni cap altre animal que pugui 
espatllar la seva amistat amb l’Ós. Per això està decidida 
a evitar que l’Ànec vagi a jugar amb ells. I serà capaç de 
fer el que calgui! 

 

Els fils que et connecten amb les persones que estimes, les 
persones amb qui t’ho passes bé, les persones de qui aprens, i 
rius, i jugues... Passa les pàgines i descobreix la màgia d’aquests 
fils. 
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Títol: La finestra d’en Kenny 
Autor: Maurice Sendak 
Traductor: Miquel Desclot 
Kalandraka Editora 
64 pàgines 

 

Libro de Oriol Canosa. Ed. La Galera, SAU 

En Nicolau Rouretort, un nen de nou anys, viatja en 
vaixell amb els seus pares. I s'avorreix. Els pares, a més, 
lluny de divertir-se, discuteixen tota l'estona. Fins que en 
Nicolau decideix fer allò que li havia passat pel cap: 
agafar en préstec un dels bots de salvament i anar a una 
illa ben petita. Aquí començarà una aventura epistolar en 
què l'illa s'omple de nens i nenes, els adults no hi poden 
fer res i la cosa s'embolica de mala manera. O de bona 
manera, segons els ulls que ho mirin. 

 

L’autora, Mar Pavón ens resum el llibre de la següent manera: 

“La Rula busca el seu lloc al món. La seva família, no obstant 
això, s’encarrega de recordar-li que el seu lloc és a casa per fer 
els llits, preparar el dinar, cuidar dels seus germans, anar a 
comprar… Però un dia, casualment, els llibres es creuen a la 
seva vida. Gràcies a ells, la Rula comprendrà que el seu lloc és 
aquell al que els seus passos la portin.” 

 

 

Ara que la Txell Espiell és una detectiu experimentada, només 
desitja una cosa: tenir un nou cas. I si és complicat, encara 
millor. Ben aviat, quan la Txell i les seves amigues decideixen 
anar a passar la tarda a la fira i comencen a desaparèixer 
moneders, mòbils i altres objectes valuosos, ensopegu... 



 

«Un dia, la meva filla em va regalar un títol: La dona que 
menjava mitjons, amb el compromís que jo n’elaborés el 
contingut. Així va néixer en Quicu Tristu, els mitjos desapareguts, 
la por i les ganes de saber la història d’una dona que feia trenta 
anys que no sortia de casa.» 

 

Després de rebre un cop de pilota esgarrifós que el deixa 
inconscient, en Tom es desperta en una llitera de lhospital Lord 
Funt, on un porter terrorífic i una infermera horripilant 
lacompanyen a lala infantil. Sembla un malson, però el que en 
Tom no sap és que, ben aviat, viurà laventura més emocionant 
de la seva vida! 

 

En Rudger és el millor amic de l’Amanda. En Rudger no existeix. 
Només l’Amanda pot veure el seu amic imaginari. Però un dia 
apareix el senyor Bunting. Vol emportar-se el Rudger. Alguns 
diuen que Bunting s’alimenta d’amics imaginaris. L’única solució 
és que Rudger fugi sol. Però, pot un amic imaginari sobreviure 
sense algú que l’imagini? 

 


