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L’autobús de la Rosa . Fabrizio Silei i 
Maurizio A.C. Quarello. Granada: Barbara 
Fiore, 2011. ISBN 978-84-1520-809-9 
Un avi afroamericà porta el seu nét a 
veure l’autobús en el que, l’any 1955, la 
Rosa Parks va canviar la història dels 
Estat Units quan es va negar a cedir el 
seu seient a un home blanc. 

 

 
La cala del mort . Lauren St John. Barce-
lona: Bambu, 2012. (Els misteris de Laura 
Marlin; 1). ISBN 978-84-8343-168-9 
Amb una maleta plena de llibres, la Laura 
se'n va a viure amb el seu oncle a Cor-
nualla. Però allà on mira hi veu misteris, i 
aquests són reals, i molt més perillosos 
del que ella es podia imaginar 

 

 
El juego de las ilusiones . Barcelona: 
Montena,2012.ISBN 978-84-8441-987-7 
En este libro extraordinario, encontrarás 
todos los secretos que magos, ilusionistas 
y prestidigitadores han guardado durante 
generaciones. Lee con cuidado, practica 
con tenacidad y prepárate para fascinar, 
sorprender y deslumbrar al mundo entero. 

 

 
Llibre d’encanteris de la Vella Taràndu-
la. Jordi Folck. Barcelona: La Galera, 
2012. ISBN 978-84-246-4270-9 
Quan al Pere, un company de l'escola li 
trenca una de les seves joguines decideix 
venjar-se tot fent ús d'un vell llibrot d'en-
canteris Amb només uns mots llançats al 
vent es capaç d'aconseguir que ploguin 
peixos, que les vaques volin, tornar la 
vida als morts. Però… 

 

 
Nicolau Sant Nord i la batalla contra el 
Rei dels Malsons . William Joyce i Laura 
Geringer. Barcelona: Bambú, 2012. (Els 
guardians; 1). ISBN 978-84-8343-240-2. 
Quan els autèntics rufians apareixen en 
escena, Nord descobreix una altra mane-
ra de posar en pràctica les seves recone-
gudes habilitats marcials. Coneixeràs el 
llegendari Sant Nicolau. N'has sentit par-
lar molt, però en realitat encara no saps 
qui és. 

 

 
Trenes: viajes legendarios . Philip Stee-
le. Barcelona: Oniro, 2012. ISBN 978-84-
9754-585-3 
Abre este libro para conocer la interesan-
te historia del tren, desde la invención de 
las locomotoras de vapor hasta la avan-
zada tecnología de los ferrocarriles de 
alta velocidad.  
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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) 

 



 

A tocar dels meus animals domèstics . Xavier 
Deneux (il.). Barcelona: Combel, 2012. ISBN 
978-84-9825-767-0.  
On viuen els animals? En la que els infants 
poden descobrir els animals en el seu entorn 
natural i familiar... 
 

 

Bones notícies, males notícies . Jeff Mack. 
Barcelona: B de blok, 2012. ISBN 978-84-
939614-9-7 
Una història tendra i divertida sobre dos amics 
amb mirades diferents sobre la vida. I tu, de 
quin color la veus? 

 

 
El Pip i la Posy: un globus molt gros . Axel 
Scheffler. Barcelona: B de blok, 2012. ISBN 
978-84-155-79-00-7 
Que n'està de satisefet el Pip amb els eu globus 
tan gros! Però sense voler, el globus se li esca-
pa i explota. Pobre Pip, que trist s'ha posat! Per 
sort, la Posy té una idea genial i el seu amic de 
seguida torna a somriure. Una història tendra 
especialment pensada per atots els qui tenen 
debilitat per els globus i les bombolles 

 

 
Qui sóc?  Alain Crozon. Barcelona: Cruïlla, 
2012. ISBN 978-84-661-3076-9 
Una selecció de 58 divertides endevinalles ri-
mades sobre animals, personatges, esports i 
objectes. Es tracta de resoldre l'endevinalla a 
partir d'un text i d'una imatge incompleta 
 

 

El tió de Nadal . Anna Canyelles i Roser Cala-
fell (il.). Barcelona: La Galera, 2012. ISBN 978-
84-246-3793-4 
El tió de Nadal ha arribat! Però té molta gana. 
En té tanta que no para d'endrapar: nous, man-
darines, torrons, rosegons de pa... Potser sí que 
farà un bon pet! 
 

 

 
 
Un goril·la: un llibre per aprendre a comptar . 
Anthony Browne. Pontevedra: Kalandraka, 
2012. ISBN 978-84-15170-19-8 
Un goril·la, dos orangutans, tres xmpanzés… i 
molts més primats. Un àlbum il·lustrat de gran 
tamany amb imatges de gran realisme i profusió 
de color. L’Anthony Browne ens ensenya a 
comptar fins a deu i ens ofereix un final sorpre-
nent, per reflexionar! 
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La màgia dels colors . Ricardo Alcántara i 
Sebastià Serra (il.). Vilanova i la Geltrú: El cep 
i la nansa, 2012. (Ginjoler). ISBN 978-84-
92745-58-6. I si cada color ens portés a viure 
grans aventures en un món imaginari? Això és 
el que li passa a la Mariana quan es vesteix, li 
agrada tant que no sap quin color escollir, fins 
que descobreix la màgia dels colors. 

 

 
Màquines que es mouen . Anne-Sophie Bau-
mann i Didier Balicevic. Barcelona: Cruïlla, 
2012. ISBN 978-84-661-3063-9 
Quines màquines hi ha al nostre entorn? Com 
són? Què fan? En aquest llibre ple de solapes, 
llengüetes i rodetes, descobrirem els secrets 
que fan moure els cotxes, les excavadores, els 
trens, els vaixells… 

 

 
La nau d’en Guim . David Granados Niubó. 
Barcelona: Takatuka, 2012. ISBN 978-84-
92696-75-8. En Guim quan sigui gran vol ser 
astronauta per poder viatjar per galàxies llun-
yanes. Es passa el temps dibuixant. Un matí, 
en aixecar-se, s'adona que la nau que havia 
dibuixat ja no és sobre la taula. Li espera una 
sorpresa molt especial 

 

 
La nit dels pirates . Peter Harris i altres. Bar-
celona: Combel, 2012. ISBN 978-84-9825-774-8 
Amunt les veles i amunt el pavelló! Tothom a 
bord, a punt per viure una aventura pop-up! 
Qui són aquestes ombres fosques que es 
presenten en plena nit a l'habitació d'en Tom? 
Monstres? Ogres? Són pirates!.  

 

 
Rosa Caramel . Adela Turín i Nella Bosnia (il.). 
Pontevedra: Kalandraka, 2012. (Clàssics con-
temporanis). ISBN 978-84-15170-22-8. La 
Guillermina és l’única elefanteta que no acon-
segueix que la seva pell es torni de color rosa 
caramel. Quan els seus pares desisteixen, 
serà quan per fi descobrirà el significat de la 
llibertat i obrirà el camí cap a la igualtat la la 
resta de les seves companyes… 

 

 
La tortuga poruga i la seva amiga l’eruga . 
Carles Sala i Vila i Marta Montañá (il.). Barce-
lona: Barcanova, 2012. (Sopa de llibres; 188). 
ISBN 978-84-489-2908-4 
La Tortuga és terriblement poruga; tant, que 
decideix amagar el cap a sota la closca i no 
tornar-lo a treure mai més. Per sort, un dia es 
fa amiga d’una petita eruga verda que l’ajuda a 
viure pel bosc i li explica com és de bonic el 
món que l’envolta.  

 

 

Arabesk: les aventures d’un cavall cav a-
lleresc.  Knister. Barcelona: La Galera, 2012.  
ISBN 978-84-246-4550-2 
L’Eli és una noia òrfena , fa de serventa d’un 
cavaller bastant estrafolari. Ben aviat coneix 
un monjo jovenet expert en kung-fu i tots tres 
van al torneig que organitza un comte pode-
rós i malvat. En les seves aventures la com-
panya sempre l’Arabesk, un cavall molt in-
tel·ligent. 

 

 
Ennuvolat amb risc de mandonguilles . 
Judi Barrett i Ron Barrett (il.). Barcelona: 
Corimbo, 2012. ISBN 978-84-8470-448-5 
El petit poble de Mastegaiempassa era com 
els altres pobles, però el temps canviava tres 
cops al dia; a l'hora d'esmorzar, de dinar i de 
sopar. Però plovia sopa i suc de fruita, neva-
va puré de patata i de vegades hi havia 
tempestes d'hamburgueses 

 

 
Ens divertim amb la ciència . Àngels Navar-
ro i Anna Mongay (il.). Barcelona: Combel, 
2012. ISBN 978-84-9825-763-2 
Un llibre d'experiments senzills, divertits i 
inofensius que els més petits podran fer a 
casa, amb materials al seu abast. Per des-
pertar la curiositat científica dels més petits! 

 

 
La jardinera . Sarah Stewart i David Small. 
Barcelona: Ekaré, 2012. ISBN 978-84-
939912-9-6 
Lydia debe ir a vivir con su tío Jim, en la 
ciudad. En sus cartas cuenta cómo siembra 
las semillas que le manda su abuela. Al 
llegar la primavera, las flores de Lydia despi-
ertan las sonrisas de los clientes. Pero, para 
esa sonrisa que ella más desea, la del tío 
Jim, tiene lista su obra maestra!  

 

 
Manual de l’autèntic pirata . Steve Steven-
son i Stefano Turconi (il.). Barcelona: Pirue-
ta, 2012. (L’escola de pirates). ISBN 978-84-
15235-37-8 
¡Tots els ensenyaments indispensables per 
esdevenir un autèntic pirata! El codi del 
pirata. Tècniques d'abordatge. Nocions de 
navegació. Jocs i activitats...  

 

 
Els viatges de l’Olga . Paul Maran i Eva 
Muggenthaler (il.). Barcelona: Takatuka, 
2009. ISBN 978-84-92696-04-8 
La petita Olga emprèn un llarg viatge per 
països imaginaris regits per lleis molt estric-
tes. Un llibre fantàstic sobre el coratge i el 
dret de ser un mateix, amb divertits versos 
de Paul Maar i unes il·lustracions de somni 
d’Eva Muggenthaler.  


