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I Sebastià Serra  (il·lustrador) 
http://www.sebastiaserra.com/ 

 

 

 
En Jim Botó i en Lluc el maquinista. Michael 
Ende i F.J. Tripp (il·lustr.). Barcelona: La 
Galera, 2009.  ISBN: 978-84-246-3243-4 
En Jim Botó i en Lluc el maquinista es veuen 
obligats, amb la locomotora Emma, a abando-
nar el país de Lummerland perquè no hi caben. 
El viatge els portarà al llunyà país de Mandala, 
on en Jim Botó s´arribarà a prometre amb la 
princesa. 

 

 
 
 
 
Ala de Corb: Barcelona 1714, la batalla final. 
Enric Larreula i Jordi Vila Delclòs (il·lustr.). 
Barcelona: Baula, 2014. (Ala de Corb; 12). 
ISBN: 978-84-479-2736-4 
Setembre de 1714. Barcelona fa mesos que 
pateix un setge terrible. Fa temps que aguanta 
també els atacs de les tropes espanyoles i 
franceses. La resistència catalana és tan gran 
que passarà a la història ... 
 
 

 

 
La dentista dimoni. David Walliams i Tony 
Ross (il·lustr.). Barcelona: Montena, 2014. 
(La increïble història de…). ISBN: 978-84-
9043-156-6 
L'Alfie odia anar al dentista. Des del dia que li 
van arrencar la dent que no tocava, mai més no 
ha tornat a posar els peus en una consulta, i ara 
té tota la boca corcada i d’un color entre groc i 
marró repugnant ... 
 
 

 

 

 
Nelson Mandela. Kadir Nelson. Barcelona: 
Joventut, 2013. ISBN: 978-84-261-4070-8 
La historia de la determinación de un joven para 
cambiar Sudáfrica y la lucha de un hombre que 
finalmente se convirtió en el presidente de su 
país, porque creía en la igualdad de las perso-
nas cualquiera que fuese el color de su piel. 

 

 
 
El país de Jamás lo Creerás. Norman Mes-
senger. Madrid: SM, 2012. ISBN: 978-84-675-
5584-4 
Un libro inspirador, misterioso y muy entretenido 
que consigue que con un poco de imaginación 
el mundo se convierta en un lugar completa-
mente distinto... 
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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) 
- Mar i Cel (Cubelles) 
- Pompeu Fabra (Vilanova i la Geltrú) 
- Sant Bonaventura (Vilanova i la Geltrú) 
- Sant Nicolau (Canyelles) 
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Bona nit, bona nit, camions grossos i petits. 
Sherri Duskey Rinker I Tom Lichtenheld 
(il·lustr.). Barcelona: B de block, 2014. ISBN: 
978-84-15579-67-0 
Amb aquest llibre captivador, fins i tot els lectors 
més atrafegats i inquiets tindran ganes d'apagar els 
motors i deixar descansar les rodes per anar-se'n 
al llit a dormir. 
 
 
 
Fem una festa! Guido van Genechten. Barcelo-
na: Baula, 2014. (Som-hi!; 2). ISBN: 978-479-
2809-5 
Observa els animals. Quins són diferents? Quins 
van a la festa? Vine i descobreix-ho tu mateix!. Un 
llibre divertit d'animals i de conceptes a l'abast dels 
més petits. 
 
 
 
 
 
Les formes. Xavier Deneux. Barcelona: Combel, 
2014. (El calaix d’imatges). ISBN 978-84-9825-
834-9.  
Un calaix d’imatges i de formes en relleu . Els 
primers aprenentatges en un llibre que esdevé un 

joc estètic de línia simple i moderna..  
 

 

 
 
 
El gran llibre dels animals de la Laura. Liesbet 
Slegers. Barcelona: Baula, 2014. ISBN 978-84-
479-2810-1 
Els animals són molt importants per a la Laura.  Li 
agraden tots : els animals de companyia, els ani-
mals de la granja, els més menuts i els més grans, 
els que van per l’aigua, pel cel i pels arbres. 
 
 
 
 
 
Què hi ha per sopar? Claire Freedman i Nick 
East (il·lustr.). Barcelona: Beascoa, 2014. ISBN: 
978-84-488-3781-5 
Una guineu de ciutat arriba al camp per primera 
vegada i té molta gana! «Què hi ha per sopar?» Els 
animals de la granja, espantats, ideen un pla sor-
prenent i esbojarrat per ensarronar-la. 
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La gallina xica. Núria Figueras i Adell i Tere-
sa Martí (il·lustr.). Barcelona: Baula, 2014. 
(Nous i esbojarrats; 1). ISBN: 978-84-479-
2732-6 
Una vegada hi havia una gallina xica, xica, xica 
que de tan xica que era no ponia ous. Ella  
s’esforçava, però res, no hi havia manera!. Fins 
que un dia ... 

 

 
 
 
La mona de la Joana. Mercè Canals. Barcelo-
na: Baula, 2014. (Nous i esbojarrats; 2). ISBN: 
978-84-479-2733-3 
Demà arribarà la mona! La Joana es tanca a la 
seva habitació a fer una llista amb totes les 
coses que faran juntes… 

 

 
Poemes dibuixats. Montse Ginesta. Barcelo-
na : Baula, 2014. (Capsa de contes; 33). 
ISBN: 978-84-479-2727-2 
Poemes visuals a l’abast dels infants i enriquits 
amb el seu domini pictòric, que suposen una 
aportació fresca al conjunt dels cal·ligrames en 
català. 

 
La princesa rebel. Anna Kemp i Sara Ogilvie 
(il·lustr.). Barcelona: Blume, 2013. ISBN: 978-
84-9801-705-2 
Vet aquí una vegada, en un lloc molt a la vora, hi 
vivia la princesa Elna, que es trobava sola.   -Un 
dia -deia-, el meu príncep em vindrà a salvar. 
Però se m’acaba la paciència, ja es podria es-
pavilar!   I quan finalment el príncep arriba, no és 
el que l’Elna s’imaginava... 

 

 
Sant Jordi a la cova del drac. Vivim del cuen-
tu i Rocio Bonilla (il·lustr.). Barcelona: Baula, 
2014. (Contes desexplicats; 5). ISBN: 978-84-
479-2731-9 
La llegenda de Sant Jordi capgirada com un 
mitjó. Un relat ple de sorpreses i molt 
d’humor que farà volar i desenvolupar la imagi-
nació dels primers lectors. 
 

 

 

 
L’al·lucinant, galàctic i piràtic viatge del 
meu pare.  Neil Gaiman i Skottie Young 
(il·lustr.). Barcelona: Estrella Polar, 2014. 
ISBN: 978-84-9057-435-5 
 
Vaig comprar la llet, va dir el pare. Després 
vaig sortir de la botiga i vaig sentir un soroll 
com aquest: BUUUM, BUUUUM. Vaig mirar 
al cel i hi havia un disc platejat enorme 
flotant pel carrer Marshall.—Guau!, vaig 
pensar. 

 

 
El barret original i la ciutat grisa. David 
Granados Niubó. Barcelona: Ànimalli-
bres, 2014. ISBN: 978-84-15975-02-1 
El senyor Joliu és un home gris que viu en 
una ciutat grisa, però sempre ha volgut ser 
original. Encara que utilitza les estratègies 
més estrafolàries per cridar l’atenció i es-
devenir el més singular de la ciutat, no 
acaba d’aconseguir-ho... 

 

 
El capità Jofre. Josep Gòrriz i Frances 
Rovira (il·lustr.). Barcelona: Bruño, 2014. 
(Altamar. Aventures; 77). ISBN: 978-84-
216-7862-6 
En Jofre descobreix un estany amb set illes 
i voldria ser capità d’un vaixell que el 
creués de cap a cap. Però com pot ser 
capità un nen? La bruixa Presumida l’ajuda 
a fer realitat el seu desig i li demana que la 
rescati.   

 

 
Ja ve la núvia! Beatrice Masini i Anna 
Laura Cantone (il·lustr.). Madrid: Labe-
rinto, 2011. ISBN: 978-84-8483-506-6 
Filomena és una modista famosa pels pre-
ciosos vestits de núvia que dissenya i cus. 
Posa el cor a cada puntada, en cada fi 
encaix, a cada llaç de seda, però els seus 
vestits són per a altres núvies, no per a 
ella. Un dia, en Ferrucho li proposa matri-
moni, per fi, caminarà cap a l’altar i, sens 
dubte, ho farà amb molt estil. Hi haurà una 
sorpresa sens dubte. 
Qui ha raptat el rei de la cuina? Ale s-
sandro Gatti, Davide Morosinotto i Ste-
fano Turconi (il·lustr.). Barcelona: La 
Galera, 2014. (Gats detectius; 1). ISBN: 
978-84-246-5097-1 
París està trasbalsat: el gran cuiner Pierre 
Pâté ha desaparegut! La policia va des-
orientada, però els gats detectius estan 
disposats a resoldre el cas. Amb habilitat, 
astúcia i una intuïció... felina! 


