
CICLE INFANTIL 

 

Mama Bruce. Ryan T. Higgins 

 Un divertit àlbum 
il·lustrat ple de detalls 
que ens faran riure, 
sobre un os rondinaire 
que s’ha de fer càrrec 
d’uns petits ànecs. 

Vet aquí que una vegada... Anne Crousoz 

Els animals esperen 
l’arribada de la mama ossa 
que els porta llibres nous. 
Un conjunt de micro-contes 
que comencen amb la 
coneguda i clàssica 
expressió.  

L’ànec pagès. M. Waddell i H. Oxenbury 

L’ànec protagonista 
d’aquesta història ens 
explica la importància de la 
col·laboració de tots i el 
treball en equip per a fer la 
feina ben feta. 

 

Els problemes d’en Girafa. Jory John. 

E Girafa no està gens content 
amb el coll tan llarg que li ha 
tocat. Tot el dia està desitjant 
els colls dels altres animals. 
Però tenir un coll tant llarg 
potser si que serveix. 

CICLE INICIAL 

 

Som aquí Oliver Jeffers 

Un interessant àlbum sobre on 
som i el que fem al món. 
Dedicat a un nen petit per tal 
que pugui fer-se una imatge 
de la totalitat del món que 
l’envolta. Amb l’estil 
característic d’en Jeffers. 

Bjorn. Sis històries d’un os. Delphine Perret. 

En Bjorn és un os que viu al 
bosc amb altres animals amb 
qui comparteix amistat. La vida 
a la natura és senzilla però està 
plena de les petites meravelles 
quotidianes. Sis històries 
narrades amb tendresa i humor. 

Visca les ungles de colors! Alicia Acosta. 

Un llibre que ple de color que 
ens parla de la llibertat 
individual i de la necessitat de 
fugir de les convencions i les 
idees preestablertes.  

 

Frederick. Leo Lionni. 

Un llibre que no ens cansem 
mai de recomanar, perquè, com 
fa el ratolí protagonista, creiem 
que alimentar l’ànima és tan 
important com nodrir el cos. 

 

CICLE MITJÀ 

 

Tot el que cal per fer una casa en un arbre. 

C. Higgins i E. Hughes. 

Qui no ha somiat en construir-se 
una casa en un arbre? Aquest 
llibre us dona tots els consells per 
fer una casa amb totes les 
comoditats. 

El camí de la muntanya. Marianne Dubruc. 

Un llibre imprescindible per parlar 
de l’amistat, del pas del temps i 
de la necessitat de compartir 
vivències i coneixement. Delicat i 
precís, sense cedir al 
sentimentalisme. 

Las cosas por su nombre. Yael Frankel 

Qui va posar el nom a les 
coses i per què les va 
anomenar com ho va fer? La 
Berta té interès pel llenguatge i 
no para de fer-se preguntes. 

Irene la Valenta. William Steig. 

Un autor i il·lustrador clàssic  en 
la literatura infantil i juvenil. Les 
seves obres estan farcides 
d’humor, d’enginy i sobretot de 
l’orgull de fer el que cal en tot 
moment. 

 

 



CICLE SUPERIOR 

 

Pueblo frente al mar. Joanne Schwartz 

Un nen contempla la 
meravella del mar, però el 
seu pensament viatja cap 
el seu pare que treballa a 
les mines de carbó sota 
aquest mateix mar. 

La platja dels inútils. Àlex Nogués. 

La família de la Sofía ha deixat 
la ciutat per anar a viure a un 
poble de la costa. Un canvi per 
tenir una millor qualitat de vida. 
Però potser les coses no sempre 
surten com un les ha planejat i 
cal saber rectificar. 

Jenny Tiburón. Lisa Lundmark. 

La Jenny estudia Primària i és 
una nena tímida i tranquil·la a qui 
agradem molt els taurons.  

Tothom vol que parli més i més 
alt, però ella vol ser un tauró: 
sigil·losa i ferotge. 

Les guineus del desert. P. Baccalario 

 En Morice i la seva família han 
comprat un hotel a un poblet de 
Còrsega i s’hi traslladen a viure. 

El poble és tranquil però amaga més 
secrets dels que es pensen. 

 

CONEIXEMENTS 

 

Inventari il·lustrat de les fruites i les 

hortalisses. V. Aladjidi i E. Tchoukriel. 

Com en tots els “inventaris” 
d’aquesta col·lecció, informació 
rigorosa sobre tot tipus de 
plantes, arrels, llavors, fruites, 
flors, etc. amb unes  
il·lustracions magnífiques. 

 

Com ser un explorador del món. Keri Smith 

Una invitació a mirar el món que 
ens envolta d’una manera més 
positiva i sobretot més artística. 
Infinitat d’idees engrescadores 
per descobrir que el món és un 
laboratori gegantí. 

 

L’oceà. Encunys i animacions per explorar 

el món marí. H´. Druvert i E. Grundmann 

Un llibre extraordinari per 
descobrir tots els secrets del 
fons marí. Des dels habitants 
més coneguts a la flora més 
ignota. Veureu volcans, 
submarins, bancs de corall i 
sabreu on neixen les onades. 

 

ESO / BATXILLERAT 

 

El dia dels trífids. John Wyndham 

Reedició del clàssic de ciència 
ficció que ens pot fer pensar en 
sèries televisives actuals. Però la 
història escrita té avantatges 
sobre la imatge: els teus trífids 
seran molt diferents dels meus. 

L’estiu que vaig conèixer el Che. Luigi 
Garlando. 

En Cesare descobreix que el seu 
avi té un tatuatge amb la cara del 
Che Guevara. A partir d’aquest 
descobriment s’obrirà una 
narració que ens parlarà de la 
història del segle XX. 

La llum d’Artús (Trilogia) Raimon Portell 

Amb el llibre Camins d’hivern s’ha 
tancat ja la trilogia. Una molt bona 
lectura per seguir les aventures 
de la Rut en els seu viatge a un 
món alternatiu i a un passat 
possible en aquelles 
circumstàncies. 

Oest. Carys Davies. 

El pare de la Bess marxa de casa a 
la recerca d’uns éssers fantàstics 
en un oest americà encara per 
explorar. Ella queda a la cura d’una 
tieta en un món patriarcal i racista. 

 


