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JADOUL, EMILE Que ve el llop! Editorial Baula !
És un llibre que fa somriure a petits i a grans. L'estructura 
encadenada de la història (repetint les mateixes fórmules); la 
presència de personatges animals i unes il·lustracions suggerents 
en un format resistent permeten que els infants el gaudeixin.  !
Un dels elements més interessants és el desenllaç perquè el 
conjunt del relat fa que el lector posi en joc els seus coneixements 
previs, associats a la figura del llop pròpia dels contes tradicionals, i 
el final desmunta les hipòtesis formulades. És per aquest motiu que 
la història fa somriure. 

CARLE, ERIC L’erugueta goluda Editorial KóKINOS !
La petita eruga golafre sempre té gana i no para de menjar. Dilluns 
travessa una poma, dimarts dues peres…. i així fins dissabte, quan 
farta de menjar decideix descansar. Diumenge desperta amb una 
gran sorpresa. Us ho imagineu? !
La seva edició, pàgines gruixudes amb foradets per ficar els dits, i 
un text senzill i rítmic atrauen l’atenció de grans i petits fins a l’ultima 
pàgina del llibre.

MCKEE, DAVID Un dia amb l’Elmer Editorial Barcanova !
Quan ha arribat la nit, l ' Elmer s ' ha adormit com un angelet. I és 
que ha tingut un dia molt atrafegat. Vols saber què ha fet?  !

!!

"

"
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P4 i P5 
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ZIEFERT, HARRIET; KRELOFF ELLIOT Mama, vull dormir al teu 
llit! Editorial Joventut !
És de nit, i tothom diu bona nit. Però quan tots els llums s’han 
apagat, l’Èric surt del llit i corre cap a l’habitació dels seus pares. 
L'Èric no vol dormir sol en el seu llit. Amb l'ajuda d'uns pacients 
pares, que li ensenyen on dorm cada membre de la família (incloses 
les mascotes), l'Èric finalment comprendrà que cadascun ha de 
dormir en el seu propi llit. Un àlbum sobre la difícil etapa de dormir 
solament a la seva habitació. 

"

COOPER, HELEN Sopa de carbassa. Editorial Juventut !
Enmig d'un bosc, en una bonica cabanya hi viuen un Gat, un 
Esquirol i un Ànec. Cada dia fan sopa de carbassa per sopar: 
el Gat trosseja la carbassa, l'Esquirol remou la sopa i l'Ànec li 
posa la sal. Viuen els tres molt feliços, tot tenint cadascun la 
seva tasca diària. Però un dia l'Ànec decideix canviar els 
papers, i s’organitza un gran embolic entre els tres amics…

TULLET, HERVÉ  Un Llibre. Editorial Cruïlla !
Llibre d’observació i atenció que, a cada pàgina, dóna 
instruccions al lector sobre què ha de fer. 
Molt interactiu i màgic, desperta el gust per la lectura i no 
deixa de sorprendre a petits i grans. 
A l’obrir el llibre només es veu un cercle groc i es convida al 
lector a apretar aquest cercle amb el dit per veure què passa. 
Quin nen curiós es pot resistir a un desafiament tant intrigant 
com aquest? !

"

"
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BAUMGART, KLAUS, L’estrella de la Laura,  
Editorial Beascoa !
Una nit que la Laura no por dormir i mira per la finestra de la 
seva habitació, veu com una estrella petitona cau just davant 
de casa, sobre la vorera. La Laura se l’endú a l’habitació. 
Però l’endemà l’estrella ha desaparegut. Aquesta dolça 
història sobre la Laura i la seva estrella explica el que una 
nena pot descobrir i com, de vegades, hem de separar-nos 
d’allò que estimem. 

"

AGUILAR, LUISA , Orelles de Papallona, KalandraKa !
La Clara és especial i res ni ningú aconseguirà treure-li valor 
a les seves qualitats, i és que la seva mare li ha donat la 
clau per no fer cas de les crítiques: autoestima, imaginació i 
espontaneïtat

SCUDERI, LOUISA , El que el llop li explica a la lluna, 
Joventud !
El llop es desperta amb una gana de llop. S’empassa una 
ovella, una gallina, un porc… Però, llavors, els animals fan 
una gran festa a la panxa del lop i no el deixen dormir. !
En aquest conte els nens i nenes descobriran com va 
acabar la festa i per què el llop plora sota la lluna.  !
Al ser força repetitiu permet l’inici de lectura de paraules 
amb lletra d’impremta.

"

"
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Cicle Inicial 
!

FONT, NÚRIA, La favera màgica,  ed. Cruïlla. 
En Jan és un pagès molt pobre que un dia troba tres faves i 
les planta.D’una de les tres faves en surt una favera que no 
para de créixer fins que arriba al cel. En Jan s’hi enfila i a 
dalt de tot i troba el senyor dels núvols que li demana el que 
vol. !

HOMS, MONTSE i  YLLA-CATALÀ, MARTA,  Berenada al 
parc, edicions l’Àlber. 
La classe de les gralles fan un berenar al parc. Cada família 
a preparat alguna cosa i ho deixen en una taula de fusta. 
Pares i fills comparteixen una tarda, primer mirant l’exposició 
que han fet i després berenant i jugant. I, al vespre, el parc 
tot sol s’ha quedat! Esperant que al matí els Murris tornin a 
ser aquí!

"

"

SERVANT , STÉPHANE i LE SAUX, LAETITIA , Rínxols 
d’ós, ed. Joventut !
Aquesta nit és el gran carnestoltes del bosc i tots preparen 
les seves disfresses: La Mama Ós acaba de cosir la seva 
disfressa de Ventafocs, el Papa Ós es veu fantàstic vestit 
de Llop Ferotge. «I tu, Osset?» «Jo, em disfresso de 
Rínxols d'Ós!»  
Al Papa Ós no li agrada gens la idea que el seu fill vagi 
amb una faldilla i cuetes rosses i l'intenta persuadir que 
canviï de disfressa, però l'Osset es manté ferm….  
Un àlbum en clau d'humor contra les convencions socials i 
els gèneres establerts.  

"



MARTÍ, PERE i FEIJOÓ,NÚRIA,   Endevinalles per a 
tothom, ed. Baula !
Aquest llibre és un recull d’allò més variat d’endevinalles 
per a totes les edats. 

SOLER , TONI i CALAFELL, ROSER  (il·lustr.),Catalunya, 
quin país més estrany!, ed. la Galera !
El nostre país és ben curiós: mengem calçots amb pitet, 
diem l'hora d'una manera molt estranya, fem cues per 
caçar bolets, ens enfilem els uns damunt dels altres i tenim 
un homenet que fa caca al pessebre... Som o no som 
estranys? 
Un recull de costums i tradicions que ens defineixen.

RODARI, GIANNI, Un conte embolicat, ed. 
KALANDRAKA !
Un avi interromp la plàcida lectura del seu diari per explicar 
un conte a la seva néta. I malgrat que és un conte clàssic 
no li serà gens fàcil de narrar… Desconeixement? En 
absolut. L’avi aconsegueix que sigui la nena qui realment 
reprodueixi el conte, tot corregint les errades que comet 
deliberadament el seu avi. 

"

"

"

http://www.casadellibro.com/libros-ebooks/gianni-rodari/13799
http://www.casadellibro.com/libros-ebooks/gianni-rodari/13799
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Cicle Mitjà 
!

CIA, AMAIA i ZAPLANA, RICARD , Hi ha una vaca a la 
nevera, ed. Beascoa !
Un matí de diumenge, la mare va cridar: -QUI HA FICAT 
UNA VACA A LA NEVERA? Una enorme aventura era a 
punt de començar. Tan enorme com l'enorme cor de vaca 
de la Carola Formatgedebola.

"

LUCRECIA i BAYÉS, PILARÍN , Petonets de xocolata per 
a tota la família, ed. Alba. !
A Petonets de xocolata per a tota la familia la Lucrecia 
canta als nens. Les seves melodies i lletres converteixen 
cada moment del dia en un esdeveniment especial amb el 
qual es pot gaudir i aprendre coses noves. La música 
desperta els sentits i inspira els més emnuts a decsobrir el 
món amb alegría i entusiasme."



!

CELA, JAUME, Bona nit, Pol, ed. Cruïlla. !
Tots els companys de la tenda dormen, però en Pol no pot 
agafar el son. I no para d’explicar coses a en Biel, el seu 
millor amic, que intenta dormir al seu costat: li explica que li 
fan por els óssos, les serps i els dràcules; li diu que de 
gran voldria ser una gota d’aigua per poder volar pel cel; li 
confessa que està enamorat d’una nena del cau però que 
no s’atreveix a dir-l’hi… En Biel no para de recordar-li que 
l’endemà els caps els despertaran molt d’hora perquè han 
de caminar set quilòmetres, però això no fa callar en Pol, 
que continua xerrant i xerrant…

QUINTANA, GERARD, L’odissea de Sant Jordi, ed. 
Cruïlla !
En Jordi és un noiet petit i escardalenc que viu amb una 
por profunda clavada al ventre. Un dia, fart de les crítiques 
dels veïns i familiars, decideix deixar-ho tot i emprendre un 
viatge tot sol. Si veu món i supera les seves pors, potser 
algun dia podrà tornar al seu país i començar de zero… 
L’amor de la rosa i la saviesa dels llibres seran els grans 
aliats d’en Jordi en aquesta odissea personal, que 
culminarà rescatant la princesa i tornant-la a mans del rei, 
el seu pare.

CARBÓ, JOAQUIM, Sant Jordi mata l'aranya, ed. Ala 
Delta !
La Lídia i en Miquel són dos amics que busquen l' esperit 
de les llegendes en la vida de cada dia. Tots dos sben 
versions ben ddifernets de la de Sant jordi, que representa 
el trionf del Bé sobre el Mal. Un dia, els dos amics creuen 
que l' ardit cavaller, vencedordel drac, s' ha posat al seu 
costat ... 

"

"

"



Cicle Superior 
!
!

ROCA, JOAN, Caramels de menta, ed.Stonberg.  !!
"He acceptat que els meus pares deixessin d'estimar-se, 
tot i que no ho he acabat d'entendre del tot. M'ha semblat 
bé que cadascú tingués una nova parella i provo d'avenir-
m'hi de la manera més normal que puc. M'encanta fer de 
cangur del meu germanet, encara que així estalviï feina a 
la bleda de la meva madrastra. De tota la família, qui més 
m'estimo és l'àvia, que de fet és la meva besàvia, i passo 
moltes estones fent-li companyia, sobretot ara que 
comença a oblidar-se de les coses. També m'agrada parlar 
amb l'Albert, un company de classe de qui la meva amiga 
Míriam diu que ja és més que un amic. A casa procuro 
ajudar a la mare en tot allò que calgui. Però no suporto les 
injustícies, i aquesta vegada la mare s'ha passat tres 
estacions!"

BARÓ, SANTI, El darrer conte de Les mil i una nits, ed. 
Ala Delta. !
Canseixanta d’Amunt és un petit poble de muntanya on no 
hi passa mai res. Darrerament, però, tothom comenta 
l’arribada d’un metge àrab que s’ha instal·lat a la localitat 
amb la seva família. Un dia, sense saber d’on, apareix un 
llop que ataca els nens a l’escola i té atemorida tota la 
població. 
Els protagonistes es veuran involucrats en una història 
d’homes llop, desamor i contes i històries del passat que 
no van quedar mai tancades…

"

"



!
1r, 2n i 3r ESO 
Amb la col·laboració de la Llibreria Anglada 
!

DÉU PRATS, JOAN DE, La Fàbrica de Petons, ed. Edebé !
La Fàbrica de Petons estava feta de maons vermells i tenia 
els finestrals pintats de blanc. Hi havia dues xemeneies 
que treien paperets de colors a tota hora. Allà inventaven 
petons de tota mena, que es creaven al laboratori. Hi 
treballava en Nac, el protagonista d'aquesta història. I 
també la Lilit (l'altra protagonista), però ella a la secció dels 
Llaços on s'embolicaven els petons per a regalar. 

COPONS, JAUME i FORTUNY, LILIANA, Salvem el Nautilus, 
ed. Combel !
Ep, hola! Sóc l’Agus Pianola. Si has llegit Arriba el Sr. Flat!, 
tu i jo ja ens coneixem; i si no, t’aviso: visc en una habitació 
plena de monstres. Que d’on han sortit? Doncs del Llibre 
dels monstres, on vivien fins que el malvat Dr. Brot els en 
va fer fora. Ara són aquí, però el pitjor de tot és que el Dr. 
Brot i el seu ajudant Nap també han vingut, i d’entrada 
s’han proposat ensorrar el restaurant Nautilus! Sort que el 
Cheff Roll, el monstre de la cuina, ens ajudarà a traçar un 
pla perquè el Dr. Brot no se surti amb la seva. Aventures i 
embolics assegurats! 

"

"



LLUÍS PRATS MARTÍNEZ (autor), ZUZANNA CELEJ 
(il·lustradora). Hachiko. El gos que esperava. Ed. La Galera. !
El professor Ueno recull un cadell per a la seva filla. Aviat, la 
relació entre el professor i l'Hachiko, el gos, esdevé especial. 
Cada matí l'acompanya a l'estació i, cada tarda, espera el seu 
retorn a dos quarts de sis. Cada dia laborable. Cada mes. Cada 
any. S'ha forjat una relació basada en l'amistat i la fidelitat. I res 
no la pot trencar...

DAN SMITH. Big Game. Caça Major. Ed. Bambú. !
L’Oskari és un noi finlandès que està a punt de fer tretze anys, 
però abans haurà de superar la gran Prova: armat amb un arc i 
un joc de fletxes, haurà de passar un dia i una nit sol al bosc i 
caçar l’animal més imponent que trobi. Però de sobte el cel 
tremola i cau al bosc un objecte estrany amb un passatger 
insòlit. La cacera de l’Oskari no ha fet més que començar.

ASA LARSON, INGELA KORSELL, HENRIK JONSSON. 
La vara dels maleficis. Grup 62.  !
A Mariefred comencen a passar coses estranyes. Hi apareixen 
éssers sobrenaturals que prenen vida. Els germans Viggo i Alrik 
són els elegits per protegir la biblioteca secreta, situada sota el 
turó de l'església. Però els vells guardians de la biblioteca 
pensen que els nois són massa joves per esdevenir guerrers, i 
els volen posar a prova. Aviat, la situació comença a ser molt 
perillosa. Si volen sobreviure, l'Alrik i en Viggo hauran de 
mostrar alhora coratge i intel·ligència. 

"

"

"



SHERMAN ALEXIE. Diari del tot verídic d’un indi a mitja 
jornada. Edicions 1984. !
Ei, hola. Sóc en Junior, de la reserva índia de Spokane, que està 
situada una mica més enllà del cul del món. Vaig néixer amb 
més dents del compte i miopia en un ull i hipermetropia enl’altre. 
Duc ulleres, és clar. I sóc un friqui, també és clar. Però això tant 
és. Et podria haver passat a tu, pensa-hi. Jugo a bàsquet. 
Dibuixo. És que crec que, si dibuixo una flor, tothom entendrà 
que allò és una flor, mentre que, si ho escric en paraules, doncs 
potser no. Un dia vaig estampar un llibre de geometria al nas del 
meu professor i em van expulsar de l’escola. Suposo que aquí 
comença la meva història. 
  
Segurament penses que no t’importa el que li hagi pogut passar 
a un indi de reserva com jo. Però potser sí que t’importa. Al 
capdavall, segons com, tot el que m’ha passat a mi et podria 
haver passat a tu. Pensa-hi. 

DOLORS GARCIA I CORNELL. Diumenge al matí, al peu el 
salze. Ed. Barcanova. !
Cinc anys després d’haver acabat la Primària, una colla de 
companys i companyes són convocats per Facebook a la 
mateixa casa rural on van dur a terme les colònies de fi de curs. 
Alguns ja treballen i d’altres continuen amb els estudis. Durant 
un cap de setmana viuran plegats, aïllats de la resta del món, 
compartint vivències i sentiments, i amb l’objectiu de desenterrar 
la capsa que van enterrar després d’omplir-la amb una sèrie 
d’objectes i escrits que simbolitzaven el passat i el futur que es 
començaven a construir. !
La capsa amb els secrets, enterrada al costat del riu, destapa 
sentiments contraposats. Hi ha qui la vol obrir per aclarir els 
malentesos i els complexos que l’han perseguit al llarg d’aquests 
cinc anys, i hi ha qui no ho vol de cap de les maneres, perquè 
això significaria posar al descobert la seva part més obscura. 

"

"



!
4t ESO i BATXILLERAT 
Amb la col·laboració de la Llibreria Anglada 

WILLIAM SUTCLIFFE. El mur. Edicions 62. !
En Joshua té tretze anys. Viu amb la seva mare i el seu 
padrastre a Amaria, un poble aïllat al cim d'un turó, on totes les 
cases són noves. A la ciutat hi ha un mur molt alt, custodiat per 
soldats, que només es pot creuar a través d'un lloc de control 
fortificat. A en Joshua li han dit que més enllà del ciment, hi ha 
un enemic brutal i implacable, i que la paret és l'únic que els 
manté a ell i a la seva família fora de perill.  !
Un dia, buscant una pilota perduda, en Joshua ensopega amb 
un túnel que condueix cap a aquest territori prohibit. Ell sap que 
no tornarà a tenir  una altra oportunitat de veure el que està més 
enllà de la paret fins que tingui edat suficient per al servei militar, 
i la possibilitat de resoldre el misteri és massa temptador per 
resistir-se. Ha sentit un munt d'històries sobre l'altre costat, però 
res li ha preparat per al que troba ... "

KEVIN BROOKS. Diari del Búnquer. Ed Fanbooks !
Un bon llibre, per als lectors de La taronja mecànica. 
Un jove que viu als carrers de Londres, el segresten i el 
traslladen amb els ulls embenats en un espai absolutament 
tancat, no hi ha finestres, ni portes ni cap comunicació possible 
amb l'exterior. Tan sols un ascensor, que uns quants dies 
després baixa una nena de 9 anys i quatre persones més. On 
són ? Què pretén el segrestador? El jove protagonista no para 
de donar-hi voltes.

"



JOHN GREEN i DAVID LEVITHAN. Will Grayson Will Grayson. 
Ed Fanbooks !
Will Grayson és un jove que mai s'implica amb res. El seu millor 
amic, en Tiny ha decidit trobar-li una nòvia i perquè pugui 
demostrar el seu potencial el vol implicar en un musical que 
organitza ell mateix a l'institut. La coincidència d'un altre noi que 
també es diu Will Grayson farà que els plans d'en Tiny es 
converteixin en un embolic de primera. Una novel.la original i 
provocativa.

MARIA CARME ROCA. La merla blava. Ed Bridge !
Novel.la històrica ambientada a la Barcelona derrotada del 1715. 
Davant una ciutat humiliada pel record del cruel setge, neix una 
organització de resistència que entrebanca els objectius 
borbònics  d'imposar les seves normes. Dues dones molt 
diferents  atrapades en el rol d'espies, capaces de tot per un 
país millor. Amb una recreació acurada i viva de la ciutat barroca

JANDY NELSON. Et donaré el sol. Ed Fanbooks 
  
La Jude i el seu germà bassó, en Noah, estaven molt units.Als 
16 anys a penes es dirigeixen la paraula. Alguna cosa els ha 
destrossat la relació. Tots dos ens expliquen la seva mitja versió 
de la història. Però si poguessin retrobar el camí que els tornés 
a unir tindrien l'oportunitat de refer el seu món. Una novel·la 
radiant que et farà riure i plorar alhora.

"

"

"



SALVADOR MACIP i SEBASTIÀ ROIG. El secret de la banya 
embruixada. Animallibres 
  
Uns dimonis, que porten anys engabiats dins una banya d'un 
cap de rinoceront dissecat que pertanyia a Salvador Dalí, 
s'alliberen i volen conquerir la Terra, començant per Palamós. 
Un guardià interdimensional, l'espectre del gos de Truman 
Capote, reuneix un grup d'herois per aturar-los, entre ells el 
fantasma de l'escriptor Robert Ruark i tres adolescents.

LAURA GALLEGO. Totes les fades del regne. Ed Montena 
  
La Camèlia és una fada que es dedica a ajudar a joves 
donzelles i aspirants a heroi perquè assoleixin un final feliç. La 
seva màgia i enginy  mai no li han fallat, però tot comença a 
complicar-se quan li encomanen el jove Simó, un mosso de 
cavallerissa, que necessita desesperadament un cop de mà. 
Una novel.la on la màgia pot convertir-se en una espasa de 
doble tall.

"

"


