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SANT JORDI 2017 
 
 

INFANTIL 
 

 

PRADO, Miguelanxo i 
ACEITUNO, David. El 
drac que canviava de 
conte cada cop que 
esternudava. Editorial 
BEASCOA 
 
Un àlbum il·lustrat amb 
il·lustracions i una 
meravellosa història de 
cavallers i dracs. El drac 
va notar unes pessigolles 
al musell, va tancar les 
parpelles, va agafar aire 
com si anés a bufar les 
espelmes d’un pastís 
i...ATXÍSSSS! Tant fort va 
ser l’esternut que el drac 
va despentinar la princesa, 
va arrencar els pètals de la 
flor, va ensopegar amb el 
cavaller i, fent una gran 
tombarella, va sortir del 
conte sense dir ase ni 
bèstia. 
 



 

VV.AA. La llegenda de 
Sant Jordi. Ed. Estrella 
Polar 
 
Llibre amb textures 
 
Hi havia una vegada un 
drac verd i ferotge que 
tenia tot un poble atemorit. 
El drac treia foc pels 
queixals i es menjava tots 
els animals que li 
portaven. Un bon dia va 
demanar que li portessin 
una princesa. El rei es va 
espantar molt i no sabia 
què fer... 

 

 
BARNETT, Mac i 
KLASSEN, Jon (il.l). 
Llana a dojo. Editorial 
Joventut 
 
L'Annabel troba una capsa 
màgica plena de llana 
sense fi, i amb els seus 
colors transformarà el seu 
poble gris i trist, i 
s'enfrontarà al malvat 
arxiduc… 
A partir de 4 anys. 
Un llibre sobre l'amistat i el 
poder de la transformació  



 

ALTÉS, Marta. Petita 
a la JUNGLA. Editorial 
Blackie Little 
 
Un conte tendre amb molts 
tocs d’humor. Petita és 
una moneta farta de ser 
petita i perdre’s part de la 
diversió. Per aquest motiu 
decideix emprendre un 
repte: arribar al cim de 
l’arbre més alt de la selva. 
Pel camí s’adonarà que és 
petita, però que tot i així 
pot fer grans coses i viure 
grans aventures.  



 

 
GRAVETT, Emily Gravett. 
MÉS!  Ed. Cruïlla 
 
Un dragonet demana a la 
seva mare que li expliqui el 
conte del drac de Sant 
Jordi i aquesta comença a 
llegir-lo. El conte és en 
format vers, molt musical; i 
el petit dragonet no se'n 
cansa mai i una vegada 
darrere l'altra demana a la 
seva mare que continuï 
explicant-li la història: 
"més!, més!, més!....". La 
mare, cada cop més 
cansada, acaba adaptant 
la història a la seva realitat 

 

FERNÁNDEZ, Noemí i 
ZURITA, Eva (il·l) NIMBUS 
un núvol d’emocions Ed. 
Salvatella 
 
Un conte per treballar les 
emocions amb els infants: 
l‘amor, la calma, la ràbia, 
la tristesa, la por… a 
través dels sentiments 
d’aquest nuvolet en el seu 
dia a dia. 
 
En Nimbus era un núvol 
blanc i esponjós com el 
cotó fluix… A en Nimbus li 
agradava estar suspès en 
el cel blau, perquè des 
d’allà dalt podia veure el 
poble i els camps del 
voltant. Sentia molt 
d’afecte i AMOR per 
aquelles persones que 



cada dia anaven i venien 
pels carrers i els camins… 
En Nimbus sent la CALMA 
quan els primers rajos de 
sol toquen les teulades de 
les cases, i també la 
RÀBIA quan el vent assota 
les branques i tenyeix el 
cel de vermell… 
Un conte per entendre les 
emocions amb unes 
il·lustracions senzilles i 
entenedores que segur 
que agradaran als més 
petits de la casa. 
 

 

BONILLO, Rocio, Sant 
Jordi a la cova del drac. 
Ed. Baula 
 

La llegenda de Sant Jordi 
capgirada com un mitjó. 
Un relat ple de sorpreses i 
molt d’humor que farà 
volar i desenvolupar la 
imaginació dels primers 
lectors. 
 



 

ORAL, Feridun, La poma 
vermella. Ed. Joventut 
 
Conte per treballar 
l’amistat 
 
Un dia, un conill famolenc 
va sortir a buscar menjar. 
Tot estava cobert de neu i 
no trobava res. Finalment 
va veure una preciosa 
poma vermella dalt d’un 
arbre. Però per més que 
va saltar, no hi va poder 
arribar. I va anar a buscar 
ajuda...  
 
 

 

TALLEC, Oliver. QUI, 
QUÈ, QUÈ. Editorial 
Birabiro 
 

Diversió assegurada amb 
aquest llibre-joc que 
potencia la capacitat 
d’observació del petits, així 
com la seva capacitat de 
deducció. A més posarà a 
prova la seva agudesa i 
memòria visual. Si voleu 
un bon consell, no tingueu 
pressa i observeu bé les 
seves magnífiques i 
entranyables il·lustracions 
abans de passar pàgina. 



 

SCHOMBURG, Andrea i 
ROTTGEN, Barbara. Un 
amic com tu. Beascoa 
Ediciones. 
 

Un conte preciós sobre la 
amistat, la tolerància i la 
convivència. Un dia un 
esquirol i un ocell es 
troben al bosc i de seguida 
es fan amics i gaudeixen 
junts de jocs, riures i 
aventures tot i ser molt 
diferents l’un de l’altre. 
Aquest diferència serà la 
que els farà qüestionar-se 
si la seva amistat pot 
continuar o no. 
 

 

CANAL, Eulàlia i 
BONILLA, Rocio. Els 
fantasmes no truquen a 
la porta. Ed. Animallibres 
 
L’Ós i la Marmota són 
amics i sempre juguen 
plegats. És genial trobar 
tresors junts o cantar i 
ballar com si fossin 
estrelles. Però una tarda, 
l’Ós li diu a la Marmota 
que ha convidat l’Ànec a 
jugar amb ells. A la 
Marmota no li agrada 
l’Ànec. Ni l’Ànec, ni cap 
altre animal que pugui 
espatllar la seva amistat 
amb l’Ós. Per això està 
decidida a evitar que 
l’Ànec vagi a jugar amb 
ells. I serà capaç de fer el 
que calgui! 



 

LIONNI, Leo. 
FREDERICK. Ed. 
Kalandraka 
 

Un conte de ratolins i 
poesia. 
Un conte amb un 
protagonista: en Frederick, 
el ratolí poeta. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CICLE INICIAL 
 

 

PONS, Nathalie. La 
Veritable història del 
llop. Ed. Barcanova 
 
El llop està fart de ser 
sempre el dolent: es menja 
els nens, espanta les 
àvies, destrossa les cases 
i mil coses més. Però això 
s’ha acabat! Ha decidit 
netejar el seu nom i donar 
a conèixer la seva 
veritable història, però no 
serà fàcil. 
 

 

BRENMAN, Ilan, El gripau 
i els nens. Ed. Takatuka 
 
Dos nens, fets de la pell de 
Barrabàs i a més a més 
ben tanoques, es dediquen 
a fer la guitza a tota 
criatura que troben al seu 
pas. Micos, gats, gossos i 
ocells són víctimes 
recurrents. Un bon dia 
decideixen concentrar els 
seus esforços en torturar 
un gripau, animal que 
encara no ha tingut la 
desgràcia de caure a les 
seves mans. 
 



 

BRENMAN, Ilan, Les 
princeses també es tiren 
pets. Ed. Bromera 
 
El pare de Laura va agafar 
el llibre secret de les 
princeses i li va contar a la 
filla una cosa que no sabia 
ningú... 
Ressenya: Pensem que 
aquest àlbum hauria 
d’estar a totes les 
biblioteques dels centres a 
l’abast de qualsevol infant, 
se senti o no princesa.  

 

LETÉN, Mats i 
BARTHOLIN, Hanne (il·l), 
Finn Herman, Ed. Libros 
del zorro rojo. 
Àlbum il·lustrat 
Finn Herman, estimat, qui 
té el somriure més 
adorable del món? Ara la 
mare se n' anirà a la 
carnisseria a comprar-te 
alguna cosa bona per 
sopar.Què passa, coseta? 
Vols venir? No és una 
bona idea, tresor; el carrer 
és un lloc molt perillós per 
a un cocodrilet... 
 



 

CALDER, Alexander. Això 
és un artista. Editorial 
Combel 
 
Una col·lecció de llibres 
que combinen història de 
l'art amb imatges, pop-ups 
espectaculars i activitats 
divertides per descobrir el 
món de l'art i les obres i els 
artistes més reconeguts de 
tots els temps. 
 

 

MORRIS, Jackie. I el teu 
Drac com és? Editorial 
Thule 
 
Hi ha dracs de moltes 
menes, més grans i més 
petits, tots alats i 
magnífics.Cadascun dels 
personatges d'aquest ens 
descriu en paraules, 
plenes de poesia el seu 
drac fabulós. 
 



 

SENDAK, Maurice. Allà 
on viuen els monstres. 
Editorial Kalandraka 
 
Castigat sense sopar per 
les seves trapelleries, en 
Max emprèn un viatge 
simbòlic des de la seva 
habitació fins a un lloc 
fantàstic, tot travessant un 
temps/espaï mític a on 
s’enfronta 
amb les seves pors. 
 

 

HOPGOOD, Tim i 
TAZZYMAN, David (il·l) La 
Veritat segons l'Artur. 
Editorial Combel  
L’Artur i la Veritat s’acaben 
de conèixer i ara mateix no 
són gaire bons amics... I 
és que avui l’Artur ha fet 
una malifeta i sap que la 
mare li farà preguntes. 
Dirà la veritat?, o intentarà 
deformar-la, modelar-la o 
tapar-la? Tu què faries? 
 



 

LLENAS, Anna. T’estimo 
(quasi sempre): un llibre 
Pop-up. Ed. Estrella Polar 
 
El Lolo i la Rita són molt 
diferents, i per això de 
vegades es molesten. És 
un exemple de com les 
relacions d’amor s’han de 
construir des del respecte i 
l’acceptació de les 
diferents personalitats de 
les persones que les 
formen, fins a entendre 
que són precisament 
aquestes diferències les 
que els fan estimar-se tant 
i sentir el màgic efecte dels 
pols oposats. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

CICLE MITJÀ 
 

 

COPONS, Jaume. De 
llibre en llibre. Col·lecció 
L’Agus i els monstres. Ed. 
Combel. 

Tu saps què és una abella 
pàntrax? Doncs una abella 
que si et pica ja has begut 
oli, perquè porta un verí 
que et fa tornar ben 
ximple! Que com ho sé? 
Doncs perquè no fa pas 
gaire el pobre Sr. Flat va 
ser víctima d’una 
d’aquestes bèsties. I ara 
us preguntareu: i té remei, 
la cosa? I jo us respondré: 
llegiu!!! Ah, i en aquesta 
aventura hi ha tres 
estrelles convidades: en 
Dog, en Boby i en Pinxitu, 
els monstres guanyadors 
del concurs Dibuixa el teu 
monstre! 



 

BONILLA, Rocio i MALET, 
Oriol. Max i els 
superherois. Ed. Bromera 
 

A Max el fascinen tots els 
superherois, però en té un 
de preferit. En realitat, es 
tracta d’una superheroïna: 
Megapower! Ella és 
valenta, pot programar 
computadores i desactivar 
bombes, té ultravisió i una 
força descomunal… Però 
el millor de tot és que 
Megapower és diferent 
dels altres superherois, i 
Max sap molt bé per què. 

 

ARSENIO, Albert.  El banc 
blau. Ed. Babulinka 
Books. 

Un banc, en Thabo, i el 
temps i la vida que 
s’asseuen de bracet a 
mirar passar la gent. I les 
seves històries. I el seu 
detall. Una petjada, un 
barret, un esquirol amb els 
peus pintats de blau. El 
dia, la nit, la primavera, 
l’estiu, la tardor i l’hivern. I 
ànimes que es troben, 
històries que s’expliquen, 
mans que s’entrellacen, 
petons que donen sentit, 
trobades, pèrdues… 



 

PILKEY, Dav. El capità 
calçotets i la saga 
flairosa del cavaller 
Aixellapudenta. Ed. 
Cruïlla. 
 
En Jordi i l'Oriol i els seus 
dobles, (el Jordi d'ahir i 
l'Oriol d'ahir) s'ho han 
muntat molt bé. Mentre 
dos d'ells van a l'escola, 
els altres dos són a la 
cabana de l'arbre i es 
passen el dia jugant amb 
videojocs. I tots quatre fan 
torns per anar fent de tot. 
Però un dia el professor 
d'educació física crea un 
sistema de control de la 
ment que converteix tots 
els alumnes en uns xaiets 
més que obedients. El 
Jordi i l'Oriol s'hi hauran 
d'enfrontar: el futur de la 
humanitat és a les seves 
mans. 



 

BOJUNGA, Lygia, La 
bossa groga. Ed. Cruïlla, 
col·lecció El Vaixell de 
vapor 
 
La Raquel, que és la petita 
de casa seva i troba que 
ningú no li fa cas, té tres 
grans desitjos: vol ser un 
nen (perquè creu que els 
nens tenen la vida molt 
més fàcil que les nenes), 
vol fer-se gran de seguida i 
vol ser escriptora. I, com 
que aquests desitjos no els 
pot compartir amb ningú, 
perquè està convençuda 
que tothom es riuria d'ella, 
decideix guardar-se'ls tots 
tres en una bossa, la 
bossa groga que li han 
regalat. Però, és clar, allà 
dins, els desitjos creixen, 
creixen i creixen... 



 

ALBÓ, Núria, Gina. Ed. 
Cruïlla, col·lecció El Vaixell 
de vapor 
 
La Gina és una nena de 
deu anys amb força 
personalitat. Una de les 
seves afeccions preferides 
és mirar la tele; té tots els 
programes a la memòria i, 
a les mans, el 
comandament a distància. 
Però és una nena amb 
molta lògica, que té un 
gran defecte: és molt 
tossuda; i alhora, té una 
gran qualitat: és molt fidel. 
I encara que la seva 
senyoreta diu sovint d'ella 
que és molt gansa, la Gina 
té sempre molt bones 
notes, sobretot de 
matemàtiques; per això pot 
engegar tranquil·lament la 
tele.  A més de les 
persones, s'estima molt les 
nines i els animals de 
peluix, i també els gats. La 
Susanna, una amiga... 



 

VV.AA. Plouen poemes! 
Editorial Eumo 
 
Plouen poemes! I les gotes 
poesia omplen l'infant de 
paraules, emocions, 
colors, ritmes i sensacions. 
Aquesta antologia inclou 
dites, refranys, 
embarbussaments i 
cançons, perquè els 
infants diguin, sentin, 
llegeixin i comparteixin 
poesia amb altres infants i 
amb els adults del seu 
entorn. 



 

RASPALL, Joana. A cura 
de Josep Maria Aloy. 
Il.lustracions d’Anna 
Clariana. Bestiolari de 
Joana Raspall per terra, 
mar i aire… Pagès 
Editors. 

Aquest Bestiolari, a cura 
de Josep Maria Aloy, 
aplega tots els poemes 
que Joana Raspall ha 
escrit sobre animals i 
bestioles.Estan ordenats 
alfabèticament i amb la 
seva lectura veurem 
desfilar des de la formiga 
distreta del primer poema 
fins a la tortuga que vol fer 
volades del darrer. A 
través d’aquests animals 
s’entreveuen molts valors 
positius, com l’esforç, la 
senzillesa, l’alegria, la 
solidaritat..., denominador 
comú de la poesia de 
Joana Raspall.  

 

GOLDSTYN, Jacques. El 
meu gran arbre. Editorial 
Tramuntana 

Jo soc allò que se’n diu un 
solitari Tot el que faig, ho 
faig sol. I no us penseu 
que em molesta gens. Per 
sobre de totes les coses 
que m’agrada fer, La que 
més m’agrada és enfilar-
me dalt del meu arbre. 



 

RODARI, Gianni. Molts 
contes per jugar. Editorial 
Jollibre. 
 
Aquesta obra recull 20 
contes. El desenllaç 
d’aquestes històries queda 
obert a tres finals diferents; 
un original recurs que ha 
servit per estimular la 
creativitat literària de 
lectors de tot el món. 
Gianni Rodari deixa en els 
contes pinzellades de la 
seva fina ironia, alhora que 
fa una crida a la cordialitat, 
la generositat, la 
imaginació i l’honradesa. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CICLE SUPERIOR 
 

 

DESCLOT, Miquel i 
GALÍ, Mercè (il·lustr.), 
Poesies amb suc, 
Editorial La Galera. 
 
Antologia de poesia per 
a nens i nenes, amb 
més de tres-cents 
poemes d’autors de tot 
el món: catalans, 
anglesos, bascos, 
italians... Miquel 
Desclot, l’artífex 
d’aquest immens recull, 
el descriu com «un 
llibre per venir-hi a 
poar». Poesies amb 
suc és una obra única 
per descobrir, des de 
ben menuts, el plaer de 
llegir versos. 
 



 

WALLIAMS, DAVID. La 
increible història dels 
amics de mitjanit. 
Ediotrial Montena 
 
Després de rebre un 
cop de pilota esgarrifós 
que el deixa 
inconscient, en Tom es 
desperta en una llitera 
de l'hospital Lord Funt, 
on un porter terrorífic i 
una infermera 
horripilant 
l'acompanyen a l'ala 
infantil. Sembla un 
malson, però el que en 
Tom no sap és que, 
ben aviat, viurà 
l'aventura més 
emocionant de la seva 
vida! 
 



 

WALLIAMS, David. La 
increïble història del 
noi del vestit. Editorial 
Montena 
 
En Dennis és un noi 
ben normal, amb dos 
talents fora de sèrie. 
Un el sap tothom: és un 
crac del futbol. 
L'altre és un secret: 
t'atreveixes a descobrir-
lo? 
 



 

PUIGPELAT, Francesc. 
El nen que va 
xatejaramb Jack 
Sparrow.  Ed. Bromera 
El jove Martí Blesa ens 
explica com li va 
canviar la vida guanyar 
un concurs que li 
donava dret a xatejar 
amb Johnny Depp. 
L’autor del llibre ens 
ofereix una història 
utilitzant com a 
referents i font 
d’inspiració Jack 
Sparrow i Cyrano de 
Bergerac. Malgrat el 
que pugui semblar, és 
una novel·la realista on 
també hi trobarem 
bullying, un pare que 
marxa de casa i el 
context actual de crisi i 
precarietat laboral. 

 

VILLANUEVA, Muriel. 
Duna.  Ed. Babulinka 
Books 
 
Sota l’aparent 
senzillesa del diari de 
vacances de la Duna, 
aquesta petita 
meravella ens parla del 
còctel d’emocions i de 
sensacions que ens 
aclapara quan deixem 
enrere la infància. Amb 
una prosa bellíssima, la 
Duna ens glossa de 
manera natural, creïble 
i fluida, el primer amor, 
la primera regla, el 
primer enfrontament 
amb la mare i el 
descobriment de la 
fragilitat dels adults. 



 

BOMBARA, Paula. El 
mar i la serp. Pagès 
editors.  
Una nena que creix. Un 
pare. Una mare. Una 
època històrica: la 
darrera dictadura militar 
argentina. Amb una 
escriptura tan 
continguda com el dolor 
dels personatges, 
aquesta novel·la narra 
la vida d'una família 
que ens convida a 
reflexionar sobre la 
història de tot un país. 



 

STILTON, Geronimo. El 
llibre i la rosa. Editorial 
Estrella Polar. 
 
La primera aventura de 
Geronimo Stilton a 
Catalunya!  
Un perfum de 
primavera omplia l’aire: 
un ventet lleuger em 
pessigollejava el morro, 
el sol brillava, una 
parella de coloms 
festejava a l’ampit de la 
finestra del meu 
despatx i jo... jo 
sospirava pensant en 
una misteriosa 
rosegadora de qui 
estava completament i 
perdudament enamorat! 
Havia de trobar una 
manera de poder-me 
distreure’m una mica... 
Per sort, la meva 
germana Tea em va 
portar a la ciutat més 
alegre del món, 
Barcelona, a la 
descoberta de 
l’extraràtica Festa del 
Llibre i de la Rosa: la 
Diada de Sant Jordi!  



 

CUGOTA, Lluís i VERA, 
Luisa. Em dic  Marie 
Curie. Editorial 
Parramón  
 
Amb el meu marit, en 
Pierre, vam passar una 
pila d'hores preguntant-
nos què podia ser 
aquell element químic 
que emetia unes 
radiacions tan 
sorprenents. El vam 
anomenar poloni. 
Després vam descobrir 
el radi. Vam dir que 
aquell fenomen era la 
radioactivitat. Sempre 
vam creure que la 
radioactivitat era una 
propietat interna d'un 
àtom inestable, d'un 
àtom que guardava un 
munt de sorpreses... i 
d'energia. 
 

 
	


