
 

 
RECOMANACIONS LECTURES – NADAL 2018  

 

LLAR 

 

CLIMA, Gabriele. La nit fosca. Ed. Panini comics 
 
Què pots fer amb un ditet? Pots fer moltíssimes coses. 
Pots fer sortir els estels en una nit fosca, pots fer créixer            
una flor, o mil, o més i tot; pots navegar en vaixell cap             
aquí i cap allà, pots encendre els llums de tota una           
ciutat... Un llibre màgic i sorprenent per descobrir la         
força de la imaginació i el poder de la fantasia. És molt            
fàcil, només cal un ditet. 
 
Edat: A partir d’un any 

 

 
 

MARTÍ, Meritxell i SALOMÓ, Xavier,  Bon dia. 
Ed.Combel 
 
Bon dia! El sol surt per l’horitzó i comença un nou dia a             
la vila. És hora de llevar-se! Un títol tot cartró per           
aprendre les activitats i les rutines diàries. Amb        
il·lustracions del reconegut il·lustrador Xavier Salomó, el       
llibre captivarà els més petits quan els seus dits facin          
lliscar les llengüetes cap amunt perquè tothom es        
desperti. 
 
Edat: A partir d’un any 

 

DUFRESNE, Didier, Els meus primers contes curts.       
Ed.Brúixola.  
  
Catorze contes curts protagonitzats per la petita Nené i         
el seu inseparable nino Cuquet. Aquests contes       
ajudaran els nens a desenvolupar el llenguatge a través         
de les rutines: vestir-se, banyar-se, jugar, anar-se'n al        
llit… 
 
Edat: De 0 a 3 anys 

https://www.combeleditorial.com/ca/cerca?author=1169
https://www.combeleditorial.com/ca/cerca?author=137


 

CAMPBELL, Scott. La màquina de les abraçades       
Ed. Andana 
 
Atenció, aquí arriba la màquina de les abraçades, el         
protagonista d'aquest llibre és un nen amb uns braços         
molt especials preparats per fer les millors abraçades a         
tothom i a tot. 
 
Edat: A partir de 2 anys 
 

 

GREJNIEC, Michael, De què fa gust la lluna? 
Ed. Kalandraka 
 
 
Un llibre tan rodó i saborós com la lluna plena. Els           
animals de la selva ens mostraran com les coses         
compartides sempre fan millor gust. 
 
Edat: A partir de 2-3 anys 

 

HARPER, Piers, Blanquet, Ed. Juventud. 
 
 
Aquest àlbum il·lustrat amb imatges molt grans que        
tenen textura, és un llibre per acariciar molt bonic i dolç.           
És un conte que parla del valor de fer-se gran i ens            
anima a fer coses solets però també ens transmet         
l'amor per la família i la seva importància.  
 
Edat: A partir de 2 anys 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



INFANTIL 

 
 

PINTADERA, Fran, Per què Plorem? Ed. Akiara       
Books 
 
«Per què plorem?», pregunta el Mario a la mare. I ella li            
parla de núvols, del mar, de pedres, de cofres i de murs.            
Un poètic àlbum il·lustrat que ens recorda que les         
llàgrimes ens reguen molt lentament i ens fan créixer,         
ens calmen i són un bàlsam per a les ferides. I que tots             
plorem: nenes i nens, petits i grans, alts i baixos. 
 
Edat: A partir de 3 anys 

 

SMALLMAN, Steve i DREIDEMY, Joelle, L’Ovelleta      
que va venir a sopar.  Ed. Beascoa 
 
 
Quan un vell llop afamat rep la inesperada visita d'una          
petita ovella, comença a pensar en un deliciós estofat.         
Però l'ovelleta no vol ser el sopar del llop, vol ser la            
seva amiga… 
 
Edat: A partir de 3 anys 

 

 

CLARIANA, Anna, Celebrem el Nadal! Ed. Barcanova 
 
 
El pessebre, l’arbre de Nadal, el tió, la cavalcada de          
Reis… , un munt d’elements tradicionals que fan del         
Nadal una festa molt màgica i especial. 
 
Edat: A partir de 3 anys 



 

 

 APARICIO, Anna, Aigua.  Ed. Babulinka books.  
 
Un petit poble on tothom anava a la seva, sense          
preocupar-se gaire dels assumptes dels altres. Fins que        
un dia va passar un fet del tot extraordinari… I van           
haver de començar a entendre’s per solucionar-ho. 
Nova edició del clàssic 'Llibre de tresors per a nens'. 
En les pàgines d'aquest llibre hi ha deu escenes plenes          
de persones, animals i objectes amagats, que els nens         
hauran de buscar, trobar i comptar. 
 

 

 

ISERN, Susanna i BONILLA, Rocio, Això no és una         
selva. Flamboyant Editorial.  
 
Tot va començar el dia que la Paula va decidir dir que            
no. Allò li semblava genial. Podia fer el que volgués … 
Però, llavors, va passar … que la seva casa es va           
convertir en una autèntica selva, amb arbres, lianes i         
vegetació frondosa … i tots els animals feien el que els           
passava pel cap. 

  

TURU, Joan i TIRADO, Míriam, Tinc un volcà, M.         
Tirado. El Cep i La Nansa edicions. 
 
L’Alba no ho sabia, però a dins hi té un volcà, més o             
menys entre el melic i les costelles. De vegades, el          
volcà s’encén i explota. Llavors el foc ho crema tot i           
l’Alba pateix i s’espanta, tot alhora. Però una nit una          
fada menuda li explica a cau d’orella què pot fer quan           
s’enrabia, i aquell truc li farà descobrir sensacions        
inesperades. 
 



 

CASAS, Lola, Les figuretes del pessebre. Ed La        
Galera 
 
Les figuretes del pessebre estan totes a la capsa, a          
punt de sortir. Però hi són totes? Per si de cas, la Lola             
Casas ha fet un poema divertit per a cada figureta i la            
Pilarín Bayés l'ha dibuixada. Ara les teniu totes        
reunides. Cadascuna amb el seu poema. Ara no hi ha          
excusa per fer el pessebre recitant els poemes i posant          
les figuretes en ordre... si voleu! 

 

RUILLIER, Jérôme, Quatre petites cantonades de no       
res. Ed. Joventut 
 
El petit Quadrat vol jugar a casa dels seus amics els           
Petits Rodons, però no passa per la porta perquè… La          
porta és rodona com els seus amics! "Hauríem de         
retallar-te les cantonades!", diuen els Petits Rodons.       
"Oh, no! –diu el Petit Quadrat– Això em faria massa          
mal!" Com ho farem? El Petit Quadrat és diferent. Mai          
no serà rodó. 
Un llibre sobre l’amistat, la diferència i l’exclusió amb         
una proposta gràfica molt original. 

 

WITEK, Jo, Així és el meu cor. Ed. Brúixola 
 
 
«El meu cor és com una caseta. A dins hi passen           
moltes coses? I estan totes barrejades! Hi ha rialles         
sorolloses i dies amb pluja, disgustos enormes i ganes         
de saltar a peu coix. Avui obriré la porta del meu cor i et              
convidaré a passar» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.es/search?q=aix%C3%AD+%C3%A9s+el+meu+cor+christine+roussey&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwyL7QwKSpOVuIBcY0KLC2NLSyNtCSzk630k_Lzs8GEVWZOTmlxSVFiSX4RAOkRXi46AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi73L3gm_neAhUqB8AKHTmRA8UQmxMoATAXegQICRAL


CICLE INICIAL 

 

BALDÓ, Estel; GIL, Rosa i SOLIVA, Maria, M’ha caigut         
una dent. Ed. Barcanova, col·lecció El Bosc de colors. 
 
A Noa i a en Max els ha caigut una dent. Avui aniran a              
dormir d'hora i posaran les dents sota el coixí... Vindran els           
angelets i el ratolí i de les dents? 
 
Lletra de pal i lligada. 
 

 

MOLIST, Pep; VALVERDE ,Mikel (il·lustr.). En Pere i els         
animals. Ed. La Galera. Col·lecció: Sirenetes 
 
El dia d'en Pere és molt entretingut, però es comporta com           
un animal: menja com un porc, es dutxa com un elefant... 
 
Lletra de pal i lligada. 
  
 
 

 

FIGUERAS, Núria; COMOTTO, Agustín (il·lustr.) El mitjà.       
Ed. La Galera. Col·lecció: Cues de Sirena. 
 
Em dic Pere i no sóc ni gran ni petit: sóc mitjà. El pare diu               
que sóc massa petit per anar sol enlloc, la mare diu que            
sóc massa gran per plorar i l'avi, a la butxaca, en comptes            
d'un euro, m'hi posa un caramel. 
De vegades voldria ser gran i de vegades petit, però estic           
fart de ser el mitjà! 
 
Lletra lligada. 
 



 

MACIP, Salvador; SALA, Carme (il·lustr.) Cinc setmanes       
de colònies 
 
En Biel i en Picapoc es tornen a trobar: aquest cop           
passaran cinc setmanes de colònies en un planeta amb         
altres nens. El grup dels dos amics han de jugar a futbol,            
però no se'n surten gaire bé. Si treballen junts i miren de            
divertir-se, potser se'n sortiran. 
 
Lletra lligada. 
 

 

BROSETA, Teresa, El gall despistat. Ed. Animallibres  
 
Coneixes algun gall que canti quan surt la lluna i que no 
digui ni piu quan surt el sol? Això és el que fa cada dia en 
Quimet, el gall més ben plantat de la granja, però també el 
més despistat. Sort que els seus amics tenen una idea per 
fer que el quiquiriquic soni quan toca... 

 

DURAN, Teresa, Imma i Emma. Ed. Animallibres 
 
Diuen que tots els bessons són iguals, tan iguals com dues           
gotes d’aigua. Però, en realitat, n’hi ha que s’assemblen         
més i n’hi ha que no tant. Ara bé, tot i que dos bessons              
siguin idèntics per fora, poden ser molt diferents per dins.          
És el cas de l’Imma i l’Emma. T’imagines què passaria si           
un dia deixessin de ser idèntiques, no tan sols per dins,           
sinó també per fora? 

 
 
 
 



CICLE MITJÀ 

 

COPONS, Jaume. No llegiré aquest llibre. La Galera 
 
En Jul és un nen a qui no li agrada llegir i li cau a les                
mans aquest llibre. De mala gana comença la lectura i,          
després d'haver arrufat el nas i haver fet uns quants          
comentaris negatius, la protagonista del llibre que llegeix,        
la Lia, surt de la història i a partir d'aquí...  
Una història divertida, de ritme trepidant i amb        
personatges ben definits. Una novel·la gràfica dins d'una        
altra novel·la gràfica.  

 

FERNÁNDEZ, David. Que venen els fantasmes! Ed.        
Baula 
 
A en Biel, en Poliprou i en Quim no els agraden gens les             
històries de por. Un vespre, surten a fer un volt pel poble            
i... Ai las! Al vell casalot abandonat hi ha llum! Fa més de             
cinquanta anys que no hi viu ningú. Què està passant?          
Això és el que intentaran esbrinar aquests vailets. Hauran         
d’empescar-se-les totes per a fer fora els éssers que         
l’habiten.  
Acció, humor i uns personatges ben entranyables, faran        
d’aquesta història una lectura divertida i la mar        
d’entretinguda. 

 

JUANMIQUEL, M. Àngels. Un pit-roig a la motxilla.  Ed. 
Animallibres. 
 
Vet aquí un bosc d’arbres de soques gruixudes i capçades          
espesses. A dins, una cova plena de passadissos, i un          
rierol que porta l’aigua fins a un estany. Un bosc ple de            
vida. Però amb el temps, s’ha anat quedant sol i ja no hi             
entra ningú. Sense la companyia de qui hi rigui, hi badi, hi            
somiï o hi parli, el bosc s’està pansint i els animals no hi             
troben remei. Hi haurà algú disposat a ajudar-los? 



 

LIER HORST, Jorn Agència de Detectius Núm. 2 - 10.          
Un fantasma a la finestra. Ed. La Galera. 

Mentre l'Oliver i la Tiril fan cua a la caixa, la Dorris Fjeld             
explica que va sentir un crit esgarrifós que provenia del          
castell de Vilarriu i que en una de les finestres va veure            
una noia pàl·lida d'ulls negres. Ja fa temps que al poble           
corren rumors que en aquell castell hi ha fantasmes.         
Però... és possible? O es tracta d'un truc que amaga          
altres plans més tèrbols? L'Agència de Detectius Núm. 2         
té un nou cas entre mans! 

 

 

CASAS, Lola; GIMENO, Marta (il·lustr.) Poemes per…        
Ed. La Galera 

Llevar-se al matí, esmorzar, rentar-se les dents, anar a         
l'escola, les vacances, la primavera, anar al dentista, la         
festa major... quantes coses que vivim. Doncs ara les         
coneixerem a través dels divertits poemes de Lola Casas,         
una de les poetes més populars del nostre país. 

 

 

STEVENSON, Sir Steve. Agatha Mistery: L'Illa      
Fantasma , Ed. La Galera 

Enxampar criminals és, segurament, la millor feina del        
món, encara que també pot arribar a ser la més          
estressant. Per això, l'Agatha i en Larry gaudeixen d'unes         
vacances merescudíssimes en una illa de Hawaii. Sol,        
platges paradisíaques, desconnexió... i gens, gens ni mica        
de feina. O això creuen. Una trucada els posa en màxima           
alerta: han d'acudir immediatament a una illa secreta al         
mig de l'oceà i resoldre una missió d'alt secret. Com ells,           
també hi van els detectius de les millors agències del          
món. Però... per què? Què hi fan tots, allà? Mentre          
intenten esbrinar quin misteri amaga l'illa, ja han        
desaparegut dos joves agents... Comença el compte       
enrere! 



 

CICLE SUPERIOR 

 

MOLIST, Pep. Les enigmàtiques fotos del senyor       
Clarissa. Ed. Animallibres 
 
En Lluc i la Rita visiten per primera vegada el Mercat dels            
Encants, un lloc on, segons els ha dit el seu pare, pots            
trobar allò que no trobaràs enlloc, ni tan sols a Internet.           
Allà, en Lluc es queda palplantat davant d’una foto antiga          
que hi ha en una parada. Té la sensació que no és la             
primera vegada que veu aquella fotografia, però no        
recorda ni quan, ni on. 

 

OSÉS, Breatriz. Soc una nou. Ed. Edebé.  
 
Em dic Omar. El meu pare era jardiner i la meva mare 
feia olor de canyella. A tots dos se’ls va empassar el mar 
poc abans d’arribar a la platja. Els vaig veure 
desaparèixer mentre flotava en aquella closca de nou al 
costat d’altres desconeguts. Dels tres, només jo portava 
un petit salvavides amb el meu nom. L’havia escrit la 
mare amb un retolador desgastat perquè no l’oblidés mai. 
 
 
 

 

AGUILAR, Laia. Wolfgang (extraordinari). Ed. Columna 
 
En Wolfgang té onze anys i un coeficient intel·lectual de          
152. Li agrada fer llistes de coses impossibles, esbrinar         
com es viatja a Neptú, o fabular que es convertirà en un            
gran pianista. 
Tocar el piano és la seva passió, per a ell suposa el seu             
refugi d’emocions. El dia que la mare mor, li toca anar a            
viure amb el desconegut del seu pare i inicia un pla per            
fugar-se a la millor acadèmia de música del món. Durant          
el viatge, descobrirà qui és realment el pare, quin secret          
familiar li amaguen “els grans” i per què té tanta por           
d’alguna cosa que no s’ha atrevit a explicar mai...         
Wolfgang qüestionarà en tot moment el món adult, des         
d’uns ulls intel·ligents, distants i crítics. 
 



 

PARR, Maria. La Tània Claravall. Nordica libros 
 
La Tània és pèl-roja i té els rínxols d’un lleó. De cognom 
es diu Claravall, igual que la petita vall on viu, una mica 
lluny de tot. El que més li agrada fer és baixar amb trineu 
pel pendent més rost de les muntanyes que envolten la 
vall, mentre crida ben fort la frase que més la motiva. Una 
altra cosa que li agrada molt fer és passar temps amb en 
Gunnvald, un avi de setanta-quatre anys que és el seu 
millor amic. A Claravall amb prou feines hi ha cap nen de 
la seva edat, però, encara que n’hi hagués molts, segur 
que el vell Gunnvald continuaria sent el seu millor amic. 
La Tània viurà un munt d’aventures; algunes, divertides. 
Altres, no tant. 
Però tu no te’n perdràs cap, oi? 

 

LLAURADÓ, Josefina, En Bernat detectiu i els ous de         
titanosaure de l'estany de Banyoles. Ed. Animallibres       
Col·lecció El mussol detectiu 
 
En Bernat i els seus amics són uns entusiastes dels          
dinosaures i per això visiten l’Institut Català de        
Paleontologia. La desaparició uns dies després d’uns ous        
de titanosaure del museu, conduirà els nostres amics fins         
a Banyoles, on s’enfrontaran a una banda organitzada i         
viuran un grapat d’aventures fins a recuperar els ous         
fòssils. 

 

BALLAZ, Jesús i VILLA, Eric Villa. Els col·leccionistes        
de gats. Ed. Animallibres  Col·lecció El mussol detectiu 
 
Als Tres Asos se’ls ha girat feina: fa dies que a Molinars            
desapareixen gats de raça. Primer va ser un gat         
d’Angora, després una gata de Bengala, i per si de cas no            
fos poca cosa, a la botiga d’antiguitats els roben         
escultures de gats de porcellana i or. Vols ajudar els Tres           
Asos a resoldre aquestes misterioses desaparicions?      
Observa bé totes les il·lustracions i podràs ser tan bon          
detectiu com els nostres protagonistes. 
Jesús Ballaz i Eric Villa són també els autors dels dos           
primers llibres de les aventures dels Tres Asos, El parc de           
la Casa Tenebrosa i Moguda al cementiri, publicats amb         
èxit en aquesta mateixa col·lecció. 

 



 


