
 

CICLE INFANTIL 

 

El cocodril que va venir a sopar. Steve 

Smallman 

Segueixen les aventures dels 

convidats inesperats. Primer  

l’ovelleta, després els llops i 

ara el cocodril. Tots són 

benvinguts. 

El gran petit lleó. Hildegard Müller 

Un pobre lleó que ha de 

soportar les burles dels 

altres animals, però un 

amic li farà veure les 

coses d’una latra manera. 

De pressa, de pressa! Clotilde Perrin 

Un petit àlbum 

molt ben il·lustrat 

que ens fa veure 

tot allò que ens 

perdem per culpa de les presses. Il·lustracions 

cuitadíssimes i plenes de color i poesia. 

Dins l’ou. Emma Lidia Squillari 

Un llibre divertit que comença 

amb tot d’ous a punt d’obrir-se. 

De cada ou en sortirà un 

animal diferent i a cada pàgina 

que passem en desapareix 

algun.  

 

 

CICLE INICIAL 

 

Els capibares.  Alfredo Soderguit 

Una família de capibares es 

trasllada prop d’una granja de 

gallines. Allà no els vol ningú 

són foscos i peluts! Un llibre 

magnífic per parlar dels 

prejudicis.  

L’arbre de Nadal, pas a pas. Mercè Canals 

Una bonica edició d’un llibre que 

explica tot el que cal saber sobre 

l’arbre de Nadal, com posar-lo, 

quins ornaments són els millors, si 

cal estrella. Al final del llibre hi ha 

un retallable per construir un mini-

arbre. 

Què construirem. Plans per a un futur junts  

Oliver Jeffers 

Seguint amb la  idea de l’àlbum 

anterior, l’autor comparteix els 

plans de futur amb el seu fill. Un 

llibre ple de detalls per 

reflexionar sobre el món que 

volem.  

La meva Guia, el meu Capità. Gonzalo Moure 

Un passeig per la ciutat molt 

diferent seguint les passes 

d’un pare i la seva filla. Si els 

acompanyem veurem uns 

carrers plens de màgia. 

 

CICLE MITJÀ 

 

Agus i els monstres . Jaume Copons 

Tota la col·lecció de l’Agus i els 

monstres segueix triomfant entre 

els nostres alumnes de cicle mitjà 

(sobretot a 4t, però els de 3r ja 

han començat). 

 

Isadora Moon. Harriet Muncaster 

Mitat fada, mitat vampir, les 

històries de la Isadora fan riure a 

tots els lectors. Poc a poc es van 

afegint personatges a  la sèrie i 

nous escenaris. 

Super Narval. Ben Clanton 

Una col·lecció de còmics senzills i 

molt divertits amb les aventures 

d’un narval, una medusa i els 

amics que es van afegint a la 

colla. 

 

Espècies extraordinàries. Salvador Comelles 

Una col·lecció de noves 

espècies animals i vegetals que 

ens faran passar molt bones 

estones. Textos i il·lustracions 

ben acordats per aquesta guia 

naturalista tan especial. 



 

CICLE SUPERIOR 

Formidable Nen Rata. L’atac del trol 

fantasma. Pedro Mañas 

El Nen Rata és un fan dels 

vídeojocs. El dia que vol assistir 

a la final del seu joc preferit la 

seva germana li pren el mòdem. 

Però sempre hi ha alternatives. 

Estimat Monstre. Lluís Prats 

Una amistat entranyable entre un 

nen que pateix assetjament a 

l’escola i el seu veí que pateix una 

malaltia minoritària. 

 

Forasters del temps. Roberto Santiago 

Una col·lecció molt interessant 

sobre una coll, pare, fills, cosins, 

veïns,  que es trasllada en el 

temps. Divertides aventures en 

uns marcs històrics ben trobats. 

 

L’Ikabog. J.K.Rowlings 

La nova novel·la  juvenil de la 

creadora de Harry Potter és una 

història clàssica de reis dèbils 

consellers malvats, monstres 

(existeixen o no?) i joves que 

salven el país. De molt bon llegir . 

 

 

CONEIXEMENTS 

La terra amb moviment. Anne-Sophie 

Baumann. 

Espectacular llibre per explicar el 

nostre planeta des de dins i des 

de fora. Les il·lustracions i els 

pop-ups són molt interessants. 

 

Atlas del mundo. Aleksandra Mizielinska 

Una nova edició del ja clàssic 

Atles d’aquesta autora amb nous 

països i molts més detalls. Mapes 

i informacions realitzats en l’estil 

inconfusible d’aquesta autora. 

Dinosaurium. Lily Murray 

Seguint amb l’estètica dels 

museus clàssics que ja van 

usar amb Botanicum i altres, 

ara els toca el torn als 

dinosaures. Llibres de gran 

format molt ben editats i amb 

molta informació. 

Estima el teu cos. Jessica Sanders 

Un interessant àlbum il·lustrat que 

explica que no hi ha cànons, ni 

cossos perfectes, cada cos, com 

cada persona, és únic i, per tant, 

es mereix tot el respecte. 

Imprescindible. 

 

 

ESO i BATXILLERAT 

La botiga de vides. Adrià Aguacil 

Si creus que la teva vida és una 

porqueria i no hi veus cap sortida 

viable, és el moment de visitar 

aquesta botiga. Hi trobaràs totes 

les opcions per triar i remenar: 

amb quina vida et quedes? 

El famosíssim catàleg de Walker & Dawn. 

Davide Morosinotto 

Un llibre d’aventures situat als 

Estats Units a principis del segle 

XX. Tres nois i una noia 

emprenen un viatge des dels 

pantans de Louisiana fins la 

ciutat de Chicago per aconseguir 

una recompensa. Meravellosa!!! 

Viure. Maria González Reyes. 

Reflexions, emocions i 

descobertes, petits escrits que 

conviden a pensar sobre la 

nostra vida i la nostra relació 

amb els altres i amb el planeta 

que ens acull.  

L’impostor de Viena. Pol Castellanos  

Un jove orfe, enmig d’una guerra, 

roba una flauta que té estranys 

poders. Amb l’ajuda d’uns 

saltimbanquis aconseguirà fer-se 

famós tot fent concerts. Però la 

fama és poder i el poder... 


