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El dia que en Gluck va arribar a la Terra.  
Jordi Sierra i Fabra. Alzira: Bromera, 2013. 
(L’elefant; 17). ISBN: 978-84-9026-099-9 
Una llum enlluernadora salva l’Steve dels 
lladres que el persegueixen. Un miracle? Sí, 
però verd i amb antenes! En Gluck és un 
extraterrestre divertit i boig per les pomes 
que necessita ajuda per tornar a casa. Ni els 
delinqüents, ni la policia, impediran que entre 
el noi i l’extraterrestre neixi una amistat que 
marcarà no sols l’Steve, sinó –anys després– 
també moltes altres persones.  

 

 
Escuela de vuelo . Nick Barnard. Barcelona: 
Blume, 2013. ISBN: 978-84-9801-683-3        
¡Bienvenido a la Escuela de vuelo! Es el 
primer día y ¡estás en el asiento del piloto! 
¡Abróchate el cinturón de seguridad para tus 
lecciones de vuelo! Aprende a despegar y a 
aterrizar, a volar en solitario y a hacer acro-
bacias. En la Escuela en tierra, planifica tu 
ruta, descubre lo que te mantiene en el aire y 
la potencia de tu motor.  

 

 
Mi libro de arte . Barcelona: Blume, 2013. 
ISBN: 978-84-9801-669-7 Una fabulosa 
introducción a la historia y los estilos de arte 
especialmente pensada para los niños. 
Observa los detalles de las obras de grandes 
artistas y escultores, y descubre cómo las 
crearon. Con proyectos inspirados en el 
trabajo de los grandes maestros, con ins-
trucciones sencillas y fotografías paso a 
paso para crear tus propias obras, incluyen-
do mosaicos, esculturas y collages.  

 

 
Molsa . David Cirici. Barcelona: Edebé, 2013. 
(Tucà. Sèrie verda; 35). ISBN: 978-84-683-
0897-5 Molsa és un gos que, sense entendre 
el perquè de les guerres, ha vist com la seva 
llar i la família amb la qual vivia desapareixen 
en caure una bomba que ho destrueix tot. 
Entre les runes, busca sense èxit els seus 
dos nens, la Janinka i en Mirek. Però, tot i 
que fuig per salvar la vida, i va passant per 
desventures i amos de la més variada condi-
ció (un circ de feres, un camp de concentra-
ció). 

 

 
Els taxis vermells . Peyo. Barcelona: Base, 
2013. (Benet Tallaferro; 1). ISBN: 978-84-
15711-27-8  En Benet Tallaferro és un nen 
amb una força extraordinària, però, ai quan 
agafa un refredat! El seu poder s'esvaeix! Els 
taxis vermells és una aventura que ens 
presenta les divertides i refrescants peripèci-
es d'en Benet. Per començar, el petit forçut 
haurà d'enfrontar-se a la nova companyia de 
taxis que s'acaba d'instal·lar a Vallrodona i 
els treballadors de la qual han trinxat el cotxe 
del pobre senyor Sobrebalç 
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Les escoles participants en l’elaboració de la 
guia de lectura són: 

- Cossetània (Vilanova i la Geltrú) 
- Divina Providència (Vilanova i la Geltrú) 
- El Morsell (Olivella) 
- Els Costarets (Sant Pere de Ribes) 
- Esteve Barrachina (Sitges) 
- Ginesta (Vilanova i la Geltrú) 
- Ítaca (Vilanova i la Geltrú) 
- L’Arjau (Vilanova i la Geltrú) 
- Les Parellades (Sant Pere de Ribes) 
- Llebetx (Vilanova i la Geltrú) 
- Miquel Utrillo (Sitges) 
- Pompeu Fabra (Vilanova i la Geltrú) 
- Sant Bonaventura (Vilanova i la Geltrú) 
- Sant Nicolau (Canyelles) 

 



 

 

 
 
Busca i troba: la granja . Dawn Sirett i Angela 
Muss i Rachael Parfitt Hunt (il·lustr.) Barcelona: 
Blume, 2013. ISBN: 978-84-9801-678-9. Juga a 
trobar i aprèn un munt de paraules! Busca ani-
mals, maquinària, fruites i verdures, mares i les 
seves cries, i molt més, a les pàgines d'aquest 
llibre. Resol les endevinalles, diverteix-te amb 
les sorpreses i no t'oblidis de la Marieta, que 
s'amaga en cada una de les escenes. 
 

 

 
 
Compte amb el llop . Madrid: Macmillan, 2012. 
ISBN: 978-84-1543-020-9. El Porquet Valent 
sospita que el llop és a la granja. Els seus 
amics estan en perill. Ha de trobar-lo. 
T’atreveixes a ajudar en Porquet? Posa la mà a 
les butxaques secretes que tenen tacte al seu 
interior 
 

 

 
La festa de la tardor.  Andrés Cañal (il·lustr.). 
Barcelona: Cruïlla, 2013. (Bàsics XS. Contes). 
ISBN 978-84-661-3194-0 La Rita està molt con-
tenta perquè s'acosta la festa de la tardor i va al 
bosc a buscar fruits salvatges per fer una mel-
melada. Però quan troba els fruits més dolços 
del bosc, s'adona que estan tan amunt que no 
hi arriba. Sort que els seus amics l'ajuden! 
 
 
Mironins . Anna Carretero, Marcela Hattemer i 
Anna Purray. Barcelona: Gustavo Gili, 2013. 
(Los cuentos de la cometa). ISBN 978-84-252-
2682-3 Els petits podran jugar amb els Mironins, 
uns personatges que s’han escapat d’un quadre 
d’en Joan Miró. Aprendran, d’una manera diver-
tida, com va ser la vida i l’obra d’un dels artistes 
catalans més destacats del segle XX.Ara, si 
vols jugar i aprendre amb la seva obra, segueix 
els Mironins 
 

 

 
Els nombres . Xavier Deneux. Barcelona: Com-
bel, 2013. (El calaix d’imatges; 1).  ISBN: 978-
84-9825-828-8 Nova col·lecció sobre les prime-
res descobertes dels més menuts. Un calaix 
d'imatges i de formes en relleu sobre els contra-
ris i els nombres. Els primers aprenentatges en 
un llibre que esdevé un joc estètic de línia sim-
ple i moderna 
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L’inventor despistat.  Joan de Déu Prats i Teresa 
Martí (il·lustr.). Barcelona: Barcanova, 2013. (So-
pa de llibres. Sèrie taronja; 198). ISBN: 978-84-
489-3131-5 I si cada vegada que ensopegues és 
perquè algú invisible t’ha fet la traveta? Això és el 
que sospita l’inventor despistat, protagonista 
d’aquesta història. I per què algú hauria de fer una 
cosa així? Per passar-s’ho bé? O potser, per 
avisar-nos que som uns badocs! Això és el que 
vol esbrinar l’inventor despistat amb el seu nou 
invent: un detector de follets 

 

 
El monstre de colors . Anna Llenas. Barcelona: 
Flamboyant, 2012. ISBN: 978-84-939877-8-7 
Un monstre és el protagonista d'aquest conte, un 
monstre però molt especial i a diferència del que 
podem pensar en un primer moment no fa por! El 
monstre protagonista del conte té un problema i 
és que no sap que li passa! No sap si està con-
tent, trist, enfadat, nerviós, calmat, si té por... s'ha 
fet un embolic amb les seves emocions. 
 

 

 
El petit Blau i el petit Groc . Leo Leoni. Ponteve-
dra : Kalandraka, 2013. ISBN: 978-84-8464-811-6 
És un àlbum il·lustrat que narra la vida de dues 
taques: el petit blau i el petit groc. Un dia, el petit 
blau va a buscar al seu amic groc. Després de fer-
se una abraçada els dos amics, es converteixen 
en una taca verda. Els pares dels dos colors els 
rebutgen perquè pensen que no són els seus fills. 
Els dos amics ploren i s’abracen i es tornen a 
convertir en una taca blava i groga. Aquests tor-
nen a casa i quan els hi donen una abraçada els 
petits es tornen a convertir en verds.  
 

 

 
La princesa i la porqueta . Jonathan Emmett i 
Poly Bernatene (il·lustr.). Barcelona: Maeva, 2013. 
ISBN: 978-84-15532-31-6 A la llar d’infants reial hi 
ha hagut una terrible confusió! La princesa marti-
nel·la ha desaparegut i en el seu lloc hi han trobat 
la porqueta marranel·la. Haurà estat una fada? 
Perquè tothom sap les coses que sempre passen 
als llibres. Però aquest és un conte de fades 
sense fades, i no és un llibre qualsevol. Pot una 
porqueta convertir -se en una princesa? 

 

 
Tot el que volies saber sobre dracs & drago-
nes.  Bet Capdevila. Barcelona: Cromosoma, 
2012. ISBN: 978-84-15187-45-5 Tothom pensa 
que els dracs són bèsties ferotges que treuen foc 
pels queixals, segresten princeses i fan molta por. 
Tot això és veritat, però els dracs també tenen 
una vida que només alguns privilegiats poden 
conèixer. Segurament no sabeu que n’hi ha que 
els agraden les pel·lis romàntiques, que dominen 
la informàtica, que de grans porten dentadura 
postissa i que es peten de riure fent entremaliadu-
res. Voleu descobrir la vida secreta dels dracs i 
les dragones?.  
 

 

 
Atles del món.  Nick Crane i David Dean 
(il·lustr.). Barcelona: La Galera, 2012. ISBN: 
978-84-246-3761-3L'atles dóna informació 
sobre els oceans i els continents que formen la 
Terra. De cada gran regió hi ha una breu expli-
cació sobre la geografia, els pobles i llocs, el 
clima, els recursos naturals, el medi ambient, la 
fauna i els transports. Els mapes són molt 
amens, ja que contenen dibuixos de monu-
ments, animals, plantes o altres elements que 
ajuden a caracteritzar cada país. A més, per tot 
el llibre s'expliquen curiositats molt interessants 
sobre cada regió. 

 

 
Cuques . Jen Green. Madrid: Macmillan, 2013. 
(Sorprenents 3D). ISBN: 978-84-15656-32-6 
MacMillan, 2013. Estado de conservación: 
New. Encuadernación: Cartoné Descobreix la 
rica varietat d'hàbitats dels insectes i altres 
animals petits, esbrina com es desplacen o es 
reprodueixen, s'observa la sorprenent trans-
formació d'algunes espècies i gaudeix amb les 
cinc increïbles escenes desplegables.   

 

  
La flauta dels barrufets . Peyo. Barcelona: 
Base, 2012. (Jan i Trencapins; 9). ISBN: 978-
84-15267-47-8 Tot comença quan troben una 
flauta de només sis forats que té el poder de 
fer ballar sense parar a qui escolta els seus 
sons. Mentre el Trencapins només la vol per 
fer entremaliadures, el vil Mateu de Bugarac té 
una altra idea de com aprofitar els poders 
màgics de la flauta. Per evitar les maldats que 
planeja, el Jan i el Trencapins hauran de viatjar 
fins al màgic País Maleït, on rebran l'ajut d'uns 
estranys i diminuts personatges de color blau: 
els Barrufets. 

 
 

 
Les gallines del Batat i altres històries . 
Victòria Tubau. Barcelona: Cruïlla, 2012. ISBN: 
978-84-661-3115-5El Batat té deu gallines que 
viuen a la cuina i es banyen a la banyera, la 
Sunna té una maleta misteriosa, l'Akim vivia 
abans en una illa preciosa en forma de sargan-
tana, el Nur de tant en tant es fa invisible, la 
Mela ha trobat unes tortugues que anaven de 
festa. . . Aquests són alguns dels nens de la 
classe, i salten de la realitat a la fantasia com 
aquell qui salta un toll d'aigua de la pluja.  

 

 
Tots els colors del camaleó . Jordi Losantos 
Sistach i Cristina Losantos Sistach (il·lustr.) 
Barcelona: Cruïlla, 2011. (Vaixell de vapor. 
Sèrie blava; 182). ISBN: 978-84-661-3080-6 
Després que un gripau li tira un verí als ulls, en 
Tami, el camaleó, perd la capacitat de distingir 
els colors. Per això decideix emprendre un 
viatge llarg i perillós per anar a buscar el brui-
xot que viu a les muntanyes i que pot curar tots 
els mals. 
 

  


