
 

CICLE INFANTIL 

Rialles. Jaume Copons i Francesco Chiaccio 

Un llibre sobre els diferents tipus 

de rialles magníficament 

il·lustrat i, a més, amb sonores 

rialles (per fer el confinament 

una mica més distret). 

 

Els calçotets del llop.  Wilfrid Lupano i 

Mayana Itoiz 

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.  

 

És el meu arbre. Oliver Tallec 

Un bon llibre divertit i molt ben 

il·lustrat sobre la necessitat de 

compartir. 

 

 

El petit manual de l’amabilitat. Francesca 

Pirrone 

Ser amable no costa gaire, només 

cal proposar-s’ho de veritat. 

Aquest porquet tant divertit i dolç 

ens ajuda a fer-ho. 

 

 

CICLE INICIAL 

Tinc un volcà Míriam Tirado i Joan Turu 

Un llibre per ajudar a gestionar la 

ràbia de quan ens porten la 

contrària o de quan les coses no 

surten bé. 

 

Avis, piranyes i altres històries. Rocio Bonilla 

Aventures dels nets amb els 

avis. Aventures fantàstiques, 

emocionants, divertides i amb 

les meravelloses il·lustracions 

de la Rocio Bonilla. 

 

Ralet, ralet.  Estel Baldo i Rosa Gil 

Un recull de contes clàssica 

adaptats en lletra de pal i lletra 

lligada pels nens que 

comencen a llegir de manera 

autònoma. 

 

El petit pelut al castell dels caganers. Pierre 

Bailly i Céline Frainpont 

Segueixen les aventures d’aquest 

petit “noi” tan simpàtic i valent 

que, sempre amb bona fe, acaba 

ficant-se en problemes.  

 

 

 

CICLE MITJÀ 

Gos Pudent s’enamora. Colas 

Gutman i Marc Boutavant 

Tercera entrega de les aventures 

del Gos Pudent, un  protagonista 

inoblidable per la seva ingenuïtat i 

bonhomia. 

El director de l’escola és una rata vampira!. 

Pamela Butchart. 

Els alumnes de l’escola es 

queden molt parats quan veuen 

el nou director: va amb capa, 

cabells negres, rostre pàlid i 
ullals. Com anirà el curs?  

 

La biblioteca secreta. J. Copons i L. Fortuny 

Una nova aventura de l’Agus 

Pianola i els monstres en la seva 

lluita contra el malvat Dr. Brot que 

en aquesta ocasió vol acabar amb 

la literatura infantil i juvenil.  

 

Basil, el ratolí super-detectiu. Eve Titus 

En Basil és el Sherlock Holmes 

dels ratolins i s’enfronta amb la 

misteriosa desaparició de les 

bessones. Se’n sortirà? 

 

 



CICLE SUPERIOR 

Solos. Fabio Vehlmann i Bruno Gazzotti 

Uns còmics que narran 

l’aventura de cinc nois i noies 

que es desperten en una ciutat 

deserta d’on han desaparegut 

pares i amics. 

 

 La increïble història de la cosa més 

estranya del món. David Walliams. 

La Myrtle és una nena molt 

tossuda i ara vol tenir un 

Dallonsis. Però ningú sap on en 

venen, com s’ho faran els pares 

per fer contenta la filla?   

 

La noieta daurada i altres contes. Mercè 

Rodoreda i Albert Asensio. 

Una primera aproximació a la 

narrativa de la gran Mercè Rodoreda 

a través dels contes infantils plens 

de la seva màgia. Il·lustracions de 

l’Albert Asensio. 

 

La noia ocell. Sandy Stark-McGinnis 

La December una nena d’onze  

anys, ha viscut a moltes cases però 

ella ha mantingut el seu secret ben 

amagat. Una bona història i molts 

coneixements sobre el 

comportament dels ocells. 

CONEIXEMENTS 

Jo i el món. Mireia Trius. 

Un recull de infografies sobre 

multitud de temes que afecten 

als nens i que poden interessar 

a grans i petits. 

 

 

Enigmes. Víctor Escandell i Anna Gallo 

25 misteris que s’han de 

resoldre seguint les pistes amb 

lògica però també amb la 

imaginació. Uns desafiaments 

que ens conviden a llegir, 

observar i pensar. 

 

321 curiosidades que todo el mundo debe 

conocer. M. Masters i L. Perdieus 

Un llibre extraordinari per aprendre 

coses de molts temes diferents: 

animals, plantes, països, invents, 

planetes, esports, etc. 

 

Infinit. Soledad Moreno i Mariona Cabassa 

A la natura res s’acaba, tot el 

que mor torna a començar, es 

transforma i reneix en un cicle 

que mai s’acaba. Un àlbum amb 

unes magnífiques il·lustracions. 

 

ESO  

Una bossa de bales. Joseph Joffo 

En Joseph i en Maurice, uns 

nens jueus de 10 i 12 anys, han 

de sortir de la França ocupada. 

Aquest és relat autobiogràfic de 

les seves aventures en aquest 

viatge. 

 

Connexions. Elizabeth Stewart. 

Tres noies, una a Canadà, una 

altra a la Xina i una tercera a 

Tanzània, entrellacen les seves 

vides a través d’un telèfon mòbil. 

Una lectura necessària. 

 

On neixen les ombres. David Lozano. 

L’autor de Desconeguts ens torna a 

captivar amb aquesta història sobre 

jocs de rol en línia i webs 

impensables. 

 

  

Els crims de la taula periòdica. Xavier Duran 

i Jordi de Manuel. 

Un grup d’amics investiguen 

l’assassinat d’uns sensesostre amb 

l’ajuda d’una periodista i del 

professor de química. 

 


