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Recomanacions de Xim i Xesca per als lectors de Cicle Inicial 

 

 
Col·lecció Primeres Pàgines  
Diferents Autors  
Castellnou 
En lletra lligada o lletra de pal, 
un munt d’històries divertides 
on els animals són els 
protagonistes, per aquells que 
comencen a llegir 

 

 
Amadeus 
Marta Costa 
Baula 
El millor músic del món ha 
perdut la seva música! On 
la podrà tornar a trobar? 

 

On/Off 
Elisenda Roca 
Bambú 
Què passa si estàs tot el dia 
enganxat al mòbil?  Et perds 
viure aventures de veritat, et 
perds passar-te el dia llegint, 
jugant, xerrant o rient amb els 
teus amics. I tot... per tenir els 
ulls clavats a una pantalla! 

 Como si fuera papá 
Daniel Nesquens 
SM 
Si papá está enfermo y no 
puede ir a trabajar, tendrá 
que ir Mateo. Aunque 
tenga examen de mates. 
¿Les parecerá al jefe y a la 
maestra buena idea?  

Recomanacions de Xim i Xesca per als lectors de Cicle Mitjà 

 

 
El carter de l’espai 
Guillaume Perreault 
Juventud 
Avui el carter espacial està enfadat 
perquè ha de fer un itinerari diferent 
del de sempre per als repartiments. 
Però... no és més emocionant canviar 
de tant en tant la rutina i així viure 
noves aventures? 

 

 
Vlad, el pitjor vampir del món 
Anna Wilson 
Baula 
Ser vampir si et fa por la foscor, 
no t'agrada la sang i no saps 
transformar-te en ratpenat, és 
difícil. Podrà viure en Vlad la 
vida que ell voldria si no fos un 
vampir? 

 

Palmira i l’efecte crisàlide 
Gisela Pou 
Edebé  
La Palmira lluita perquè els nens que 
malviuen en camps de refugiats 
després d’haver-se escapat de la 
guerra de Síria, no siguin oblidats. 
Aconseguirà que la seva lluita sigui 
alguna cosa més que un treball 
d'escola? 

 

El árbol de los deseos  
Katherine Applegate´ 
Milenio Publicaciones  
¿Es verdad que los árboles 
tienen amigos, piensan, sienten 
e incluso pueden hablar? ¿Es 
verdad que algunos árboles 
pueden hasta conceder deseos? 

 

 



 

Recomanacions de Xim i Xesca per als lectors de Cicle Superior 

 

Pirates de la mar de Gel 
Frida Nilsson 
Viena edicions 
La Siri recorre les illes del mar 
de Gel per trobar la seva 
germana petita. Viu tota mena 
d'aventures perquè està 
disposada a fer tot el que calgui 
per trobar-la. I aprèn  que no cal 
prendre de la natura molt més 
del que es necessita només per 
avarícia. 
 

 

248 funerals i un gos extraordinari 
Deborah Wiles 
Viena edicions 
L’oncle Edisto sempre deia: “cada 
final és un nou començament”. I la 
Comfort, a qui li agrada amagar-se 
a l'armari per pensar, s'adonarà 
que la vida és plena de sorpreses, 
que ha d'aprendre a afrontar-les i a 
saber tornar a començar quan cal. 

 

Hola, Universo  
Erin Entrada Kelly 
Océano Gran Travesía 
Virgil es tímido. Valencia es 
sorda e inteligente. Kaori lee la 
buena fortuna. Chet es el 
abusón de la escuela. No son 
amigos entre sí. Pero, de 
repente, los destinos de estos 
cuatro niños se conectarán de 
una forma impredecible. ¿Será 
sólo una coincidencia o una 
señal del Universo? 

 

Ocell blanc  
R. J. Palacio 
La Campana 
Aquesta és la història que va 
marcar la infantesa de la Sara, una 
nena jueva que es va haver 
d'amagar dels nazis a la França 
ocupada. I la història del seu amic 
Julian, que la va ajudar. Al final, el 
que ens defineix no són els nostres 
errors, sinó el que fem després 
d'aprendre d'aquests errors. 

 

 

Recomanacions de Xim i Xesca per als lectors de totes les edats 

 

100 Abraçades 
Chris Riddell 
Baula 
Un llibre ple d’abraçades tendres, divertides i, alhora, inesperades: 
abraçades d’éssers mitològics i fantàstics, abraçades de dracs, princeses, 
reis i reines, abraçades de personatges de la literatura universal i 
abraçades de gent d’arreu… Abraçades, en una paraula, inoblidables. 
Un llibre per sentir l’escalfor màgica del Nadal. 

 

 


