


EDUCACIÓ INFANTIL

  CULLERA DE SOPA
M. Àngels Ollé. Carme S. Vendrell. Ed. Estrella Polar

Quatre contes per als qui comencen a iniciar-se a la 
lectura. Publicats als anys a la dècada dels setanta, es 
recuperen ara com a referents de  la  literatura infantil 
catalana.  

JO TINC UN MOC
Elena Odriozola. Ed. Modernas El Embudo

Imatges de tots els membres dʼuna família, grans i 
petits, interpretant la cantarella popular de jo tinc un 

moc.

 POEMES DE SANT JORDI
Joana Raspall i Mercè Galí. Ed. Bindi Books

La Joana Raspall deia que escrivia per als nens. Perquè 
parlessin un català bonic. Quatre poemes il·lustrats per a 
que petits i grans celebrin la diada de Sant Jordi envoltats 
de poesia.

QUÈ ENS CAL?
Gianni Rodari il.Silvia Bonanni, trad.Teresa Duran Ed. 

Kalandraka 

Les coses més senzilles que passem més 
desapercebudes apleguen lʼessència i la bellesa del 
món que en envolta. En el centenari de Rodari, un 

clàssic amb lʼelegància i lʼoriginalitat creativa. 

 ENCARA NO?
Christian  Voltz, Kalandraka 

El protagonista dʼaquest conte, fet amb filferro i material 
reciclat, ha cavat un sot a terra i hi ha plantat una llavor. I 
espera i espera veure  créixer la flor, mentre un ocell 
encuriosit lʼobserva. Molta paciència, perseverança i ni 
gota de defalliment si volem veure germinar els nostres 
fruits. Una entretinguda metàfora de la vida.

BON DIA, DIA!
Laura McGEE Kvasnosky,. Kate Harvey McGee (il.) Núria 

Sales (trad.) Ed.Símbol

Un dia, de bon matí, una brisa suau travessà prats i 
muntanyes i anà a espetegar a lʼorella dʼun petit 

ratolí...



CICLE INICIAL

 ON VAS, PORQUET? 
Juan Arjona. Il. Ximo Abadia. Ed. A buen paso  

Durant la seva caminada matutina, Porquet es topa 
amb el granger, el botiguer, el cavaller, lʼalcalde i el rei. 
Tots li pregunten on va, però Porquet els diu que no va 
enlloc, sinó que torna... i dʼon?  

 PÈL I PLOMES
Lorenz Pauli i Kathrin Scärer. Ed. Takatuka

El gos i la gallina actuen plegats per primera vegada. 
Representaran la seva pròpia història.  

 ES BUSCA NOU CAPITÀ
Mercè Canals. Ed. Combel 

El capità Cordefoc sʼha llevat molt refredat. Qui 
portarà ara el vaixell? Posem un anunci i sortim a 
navegar!

ELS CAPIBARES 
Alfredo Soderguit. Ed. Ekaré

El dia que van arribar aquells animals estranys, 
grossos i peluts, No!, no hi havia lloc per a ells. Però 
els capibares no podien tornar a casa seva perquè la 

temporada de caça havia començat.

EL REGALO
Gabriela Keselman, il. Montserrat Ed. Kókinos

S'acosta l'aniversari d'en Miquelet i, lògicament, els 
seus pares volen donar-li un regal molt especial. 
Pensen i pensen, però no se'ls ocorre què li faria 

feliç. Així que, a la fi, no els queda més remei que 
anar a preguntar-li. El text tendre, intel ligent i 

divertit demostra que el més important que se li pot 
obsequiar a un fill és amor. 

LES BRUIXES D'ARLET
Bel Olid, Pep  il. Montserrat, Ed. Combel

Set eren les bruixes d'Arlet fins que van trobar un ou 
misteriós. Que hi deu haver a dintre? El pitjor dels 

encanteris o el monstre més pudent? Cap de les set 
no es pot imaginar el que han portat al bosc d'Arlet.



CICLE MITJÀ

LA BANDERA DE L'AMÀLIA
Nono Granero. Il. Ina Hristova. Ed.Ekaré 

Tots saben que lʼAmàlia és una gran costurera, així que 
li demanem que faci la bandera del poble. Després 
dʼun seguit dʼimprevistos, aconsegueix confeccionar 
una inesperada bandera que deixarà sense paraules a 
tots els seus veïns.  

EL CONILL I LA MOTO
Kate Hoefler i Sarah Jacoby. Ed. Flamboyant 

El gos sʼhavia passat mitja vida recorrent le país en 
moto. Li agradava molt parlar am el conill i explicar-li 
sobre els llocs on sʼhavia sentit més viu. Però un mal dia 
el gos seʼn va anar... i la moto va quedar-se amb el 
conill.

JO, ALFONSINA
Joan Negrescolor. Ed. Thule  

Quan lʼesport estava prohibit per a les dones, Alfonsina 
es va  famosa com “La reina del pedal” i va ser primera 
dona a participar en el Giro dʼItàlia el 1924.

EL LLIBRE DELS ERRORS
Gianni Rodari. Ed. Joventut

El gran mestre Rodari estava convençut que “els 
errors no es troben en les paraules, sinó en les 

coses. Hem de corregir els dictats, però sobretot cal 
corregir el món”; dʼaquí neixen les històries i les 

rimes dʼaquest llibre

GISELA DE VIDRE 
Beatrice  Alemagna, Francesc Massana (il.) Ed.Libros 

del Zorro Rojo

La Gisela és una nena de vidre: lluminosa, fràgil i 
transparent de cap a peus. Els objectes del seu 

voltant es veuen a través d'ella, i canvia de tonalitat 
amb la llum de les estacions. Però la petita Gisela té 

una altra peculiaritat: al seu front clar, els 
pensaments, bons i dolents, se li poden llegir com 

en un llibre obert.

UN OS A CONTRARELLOTGE
Jean-Luc Fromental, Joel Jolivet (il.) Marta Armengol 

(trad.) Maeva

Un clar exemple de lʼestreta línia que separa 
actualment alguns àlbums de ficció dels informatius. 

Una divertida narració sobre un os que sempre va 
corrent a tot arreu, com el conill de lʼAlícia, i que a 

més ens descobreix els misteris de la lectura del 
rellotge analògic.



CONTEM LA REVOLTA
Carla García. Il. Mercè Galí. El Cep i la Nansa edicions

Aquesta  historia parla de la Revolta de les Quintes a la 
Vila de Gràcia, durant sis dies dʼabril de 1870 van 
començar dones, mares i lluitadores que no sabien de 
lletra, però si de pèrdues injustícia i llibertats.

LES DUES VEGADES DEL 
BARÓ LAMBERTO
Giannri Rodari. II.Javier Zabala Ed. Kalandraka

Les divertides peripècies d'un vell aristòcrata que 
aconsegueix burlar la mort gràcies a un antic i 
sorprenent remei.

LA CASA DE L'IGGIE
Judy Blume. Ed.Viena

L'Iggie se n'ha anat a viure a Tòqui i la Winnie s'ha quedat 
sola preguntat-se amb qui jugarà la resta de l'estiu. Per fi 
una família compra la casa de l'Iggie: una parella amb tres 
fills. Quan desembarquen a la casa, la sorpresa és 
majúscula: són negres, els primers del barri!

LA NOIA OCELL
Sandy Stark-McGinnis. Ed.Blackie Books

La història fascinant de la December , una noieta de 
dotze anys, que ha passat per moltes cases 

dʼacollida i busca una llar per quedar-se i plantar 
arrels.  

NINOT DE FANG
Emma Reyes. Il. Carme Solé Vendrell. Libros del 

zorrorojo

Prové del llibre Memoria por correspondecia, un 
volum que conté vint-i-tres cartes que va escriure 

Emma Reyes, pintora i escriptora colombiana, al seu 
amic i confident, lʼescriptor Germán Arciniegas, al 
llarg de nombrosos anys i en ens explica els seus 

primers records dʼinfància en un barri molt pobre.    

UN COCODRIL SOTA EL LLIT
Mariasun Landa, il.Marta M.Trad.Xavier S.Ed. La Galera

El dia que l'oficinista J.J. descobreix que hi ha un 
cocodril sota el seu llit, comprèn que té un greu 

problema. El metge li diagnostica cocodrilitis com si 
fos el més normal del món. Es pot parlar de soledat i 

incomunicació des d'un punt de vista humorístic? 
Mariasun Landa ho ha fa en aquesta novel·la.

CICLE SUPERIOR
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 ZOOILÓGICO
Raúl Romero. Il. Ramon Paris. Ediciones Ekaré 

Un estrany i engrescador llibre 
dʼendevinalles. Preguntes i imatges per 

descobrir l'animal que s'amagadarrera un 
joc de paraules

 ENIGMES DE POR 
Víctor Escandell. Ed.Zahorí Books 

Descobreix els personatges més coneguts 
del terror enfrontant-se a ells amb els 
protagonistes dʼaquest llibre. Són relats 
dels quals no podràs fugir, perquè abans 
hauràs de resoldre un petit enigma ocult en 
cada història

FLORS I VIOLES
Kirsten Bradley  Ed. Libros del Zorro Rojo

Cuidar d'un jardí i observar la natura és quelcom 
que tots podem fer, fins i tot si només tenim un 
petit pati, un balcó o tan sols una finestra. Aquest 
llibre ofereix una vintena d'idees i projectes 
relacionats amb la naturalesa per demostrar que, a 
vegades, fins i tot allò més complicat són flors i 
violes!

SUPERBAGUET
Martín Piñol. Ed.Bromera

LʼArtur es converteix en un superheroi 
inesperat quan una barra de pa màgica 

lʼescull per a convertir-se en Superbaguet, 
un heroi amb la missió de defensar el món 

de la brioixeria industrial de la malvada 
Corporació Greixosa, que intenta convertir 
els nens i les nenes en zombis ambels seus 

productes poc saludables.
Vols ajudar-lo?



 CALLE BABEL, Nº 10. RECETAS 
DEL MUNDO PARA COMPARTIR
Felicita Sala.  Ideaka: Ed. Edelvives

La volta al món des de les cuines dʼun sol edifici, el 
número 10 del carrer Babel. Cada doble plana és un veí o 
veïna que està preparant un plat típic del seu país 
dʼorigen. Ingredients, espècies, passos per a la preparació, 
estris i les mans dels cuiners i cuineres, que sʼafanyen per 
trobar-se tots i tastar les menges dʼarreu. 

VALENTS
Clotilde Perrin. Ed. Maeva

Hi havia una vegada una nena, un nen, una princesa, un 
príncep i una fada…Els seus trucs tʼajudaran a desfer-te de 
tots els dolents, llops, ogres i bruixesque et trobis pel 
camí! En podràs conèixer les qualitats, els gustos i les 
lectures preferides.Descobreix els seus secrets a les 
solapes.

ENDEVINACONTES
Concha, Berta Inés;  Virginia Donoso (il.)Ed. Bellaterra

Els contes són com les persones: et diuen algunes 
coses en veu alta i altres te les ensenyen sense 

paraules. Si coneixes bé els contes, pots permetre t 
el luxe de jugar amb ells mitjançant les paraules i les 

imatges: els pots desmuntar, desendreçar, barrejar 
de manera divertida; pots convertir-los en 

endevinalles, disfressar-los de poesia i, finalment, 
tornar-los a endreçar dins el teu cap. 

COMPTEM CABRETES I 
PINTEM OCELLS

Maria Dolors Pellicer , Irene Bofill. Ed. Andana 
 És una invitació a viure la vida amb poesia.  

Descobriràs la bellesa de les coses xicotetes que ens 
envolten. Gaudiràs del vol dʼuns estornells a la 

poqueta nit, de lʼolor que sʼescampa pel poble quan 
sʼencenen les ximeneres, de la lluna que es muda en 

dies de festa i del sol matiner. 

LʼENDRAPASOMNIS
Michael Ende, Annegert Fuchshuber (il.) Ed. Juventud

Una princeseta que es diu Dormissona i que viu al 
País de la Bona Son, on els seus habitants creuen 

que dormir bé és la cosa més important de totes les 
coses que es fan i es desfan. El rei del País de la 

Bona Son decideix viatjar pel món en la recerca dʼun 
remei contra els malsons de la seva filla.

LECTURA COMPARTIDA, LECTURA CONFINADA



Seminari de coordinació de Biblioteques Escolars 
Pla de Formació de Zona SE-CRP de Gràcia 

ESC Pare Poveda ESC Baldiri Reixac

ESC Turó del Cargol 

 ESC Josep Maria Jujol ESC Reina Violant 

 ESC Pau Casals-Gràcia 

 ESC Montseny 

Escola Gravi  ESC 

 Col·labora

ESC Rius i Taulet 

 ESC Josep Maria de Sagarra 

https://trobadaillustradores.bigcartel.com/
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