
CICLE INFANTIL 

 

Hotel Bruce. Ryan T. Higgins 

Una nova aventura 
d’en Bruce i les seves 
filles adoptives. Han 
marxat de vacances i 
quan tornen a casa la 
troben convertida en 
un hotel. 

 El lleó vergonyós i els seus amics. El Pot 
Petit 

La coneguda cançó infantil 
s’ha convertit ara en un 
àlbum il·lustrat ple de color 
i fantasia.  

 

Bon dia! Bona nit! Margaret Wise 

Un excel·lent àlbum per 
explicar als nens abans 
d’anar a dormir. Unes 
imatges que es repeteixen 
de dia, amb tota la llum del 
sol, i de nit entre ombres.  

Un lleó a dins. Rachel Bright / Jim Field 

El ratolí vol cridar tan fort com 
el lleó, però no sap com fer-
ho, així que emprèn el llarg i 
perillós viatge fins les roques 
on viu el rei de la selva. 

 

CICLE INICIAL 

 

Caputxeta Vermella. Beatrix Potter/ Helen 
Oxenbury 

Una versió molt britànica del 
conte de la Caputxeta Vermella 
que posa en primer pla la figura 
del llop. Magnífiques 
il·lustracions. 

Gos Pudent va a l’escola. Colas Gutman/ 
Marc Boutavant. 

El Gos pudent és l’antiheroi total, 
un gos de carrer no massa llest i 
que tot el dia volta entre cubells 
d’escombraries, però desperta 
una tendresa enorme ja que és 
inassequible al desànim. 

Narval i Lludri. Ben Clanton. 

Tercera aventura d’en Narval i la 
seva gran amiga Medu. Però 
s’albiren problemes quan 
coneixen a la aventurera 
Lludri.Resistirà la seva amistat?  

 

La festa i altres històries. Sergio Ruzzier. 

Històries tipus còmic d’en Fox i 
en Chick, una guineu i un 
ànec, que juguen sobretot amb 
la contraposició de la 
paciència de la guineu contra 
el “gamberrisme” de l’ànec 

CICLE MITJÀ 

 

El carter de l’espai, 2. Els pirates galàctics. 
Guillaume Perreault 

Una nova aventura d’aquest 
simpàtic carter  que reparteix el 
correu per les galàxies més 
llunyanes. Aquesta vegada però, 
no treballa sol. 

 

La mare i el mar. Heeyoung Ko / Eva Armisén 

Àlbum il·lustrat que vol fer 
visible la tasca de les 
haenyeo, les dones de 
Jeju, Corea del Sud, que 
recullen els aliments de la 
profunditat del mar.  

El nen que criava dracs. Andy Shepherd 

En Thomas ajuda el seu avi a 
netejar l’hort i ha d’arrencar una 
planta molt estranya i carregada 
de fruits. Se n’emporta un i aquella 
nit,.... 

Enigmes de por. Víctor Escandell. 

Un divertit llibre que planteja 
moltes preguntes sobre 
monstres i situacions de por. 
Per jugar sols o en família. 

Les solucions només a través 
del “desencriptador”! 

 



 

CICLE SUPERIOR 

 

Off. Xavier Salomó  

Un àlbum sense paraules però 
que explica amb claredat i 
rotunditat cap on va el món si 
no fem res per aturar 
l’emergència climàtica i el 
malbaratament energètic. 

La sopa de l’avi. Mario Satz / Albert Asensio. 

La Catalina  no està passant un 
bon moment i l’anorèxia és un 
dels problemes que arrossega. La 
relació amb el seu avi l’ajudarà a 
enfrontar la vida d’una altra 
manera.  

Un indi com tu i com jo .Erna Sassen / Martijn 
van der Linden. 

Un llibre preciós estèticament 
parlant i amb una història potent i 
molt ben narrada. El personatge 
d’en Boaz està molt aconseguit.  

Hotel Winterhouse  Ben Guterson. 

L’Elizabeth ha d’anar a passar el 
Nadal a l’hotel Winterhouse. Allà no 
hi coneix ningú però descobrirà  
una important biblioteca on trobarà 
un llibre màgic. 

 

CONEIXEMENTS 

 

Cinematográfico. Gema Sirvent / Ana Pez 

Un interessant àlbum 
il·lustrat sobre la història 
del cinema amb unes  
il·lustracions magnífiques i 
moltíssima informació. 

Qué idea. Invenciones que han cambiado el 

mundo. Christian Hill. 

D’on surten els invents que ens 
han canviat la vida? Quina va ser 
la idea o la intenció primera? Un 
interessant llibre per a descobrir 
el perquè de molts invents.  

 

Un milió d’ostres dalt de la muntanya .Àlex 
Nogués/ Miren Asiain Lora 

Un llibre ideal per saber més 
sobre els fòssils i la geologia. 
Informació de qualitat ben 
explicada i molt ben il·lustrada. 

 

Nacimientos bestiales. Aina Bestard 

Un àlbum molt bonic i 
original per explicar-nos de 
manera molt gràfica, les 
maneres d’arribar al món de 
diversos animals.  

 

ESO / BATXILLERAT 

 

Kambirí. Lluís Prats 

El desastre de les pasteres i la 
immigració il·legal a través del 
viatge d’un bebè a qui se li mort la 
mare quan són a punt d’arribar a 
Lampedusa. Narrat amb molta 
sensibilitat. 

Ocell blanc. R.J. Palacios. 

Tornem a recuperar un dels 
personatges de Wonder però ara en 
un còmic. La història de l’àvia d’en 
Julian, una nena jueva a la França 
ocupada, és el fil narratiu del llibre. 

 

Aristòtil i Dante descobreixen els secrets de 
l’Univers. Benjamín Alire Saénz 

Dos joves molt diferents d’aspecte i 
de caràcter es fan amics i junts 
descobreixen el món i també a ells 
mateixos. 

 

L’alè del drac. Maite Carranza. 

Una novel·la sobre la primera 
joventut d’Antoni Gaudí. A Reus 
l’any 1868 l’Antoni viu esperant 
complir tots els seus somnis i 
il·lusions. 

 


