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Un món de molècules . Tom Adams i 
Thomas Flintham (il·lustr.). Barcelona: 
Cruïlla, 2013. ISBN: 978-84-661-3099-8 
De què estem fets? Per què la ceba ens 
fa plorar? Com funcionen els focs 
d’artifici? Exemples de la vida quotidiana 
ens expliquen què són i com funcionen 
els àtoms, les molècules, les reaccions… 
Una amena introducció al món de la quí-
mica, amb desplegables,i...també experi-
ments per fer. 

 

Jan Plata: la crida dels pirates . Josep L. 
Badal. Barcelona: La Galera, 2013. ISBN: 
978-84-246-4749-0 
Si algun cop has somniat que el teu pare 
era un autèntic pirata, que se t’enduia 
amb ells per lluitar contra monstres ma-
rins i autòmats gegants, si vols creure en 
sirenes i tresors ocults... Jan Plata. La 
crida dels pirates és la teva novel·la. 

 

L’extraordinari enginy parlant del pro-
fessor Palermo . Jordi Sierra i Fabra. 
Barcelona: La Galera, 2013. ISBN: 978-
84-246-4765-0 
Al principi del segle XX un nen orfe 
assisteix a un espectacle impressionant: 
un mag ventríloc fa parlar i moure's el seu 
nino metàl·lic. Però el nen sospita que 
amb la màgia no n'hi ha prou per explicar 
aquest extraordinari fenòmen… 

 

 
L’enigma del faraó . Steve Stevenson. 
Barcelona: La Galera, 2011. (Agatha 
Mistery; 1). ISBN: 978-84-246-3638-8 
Egipte, Vall dels Reis. Un grup 
d'arqueòlegs està a punt de treure a la 
llum la tomba d'un misteris faraó. Podria 
ser un descobriment revolucionari…  

 

Font de versos . Joana Raspall i Tàssies 
(il·lustr.). Barcelona: Baula, 2012. (Ala 
delta. Sèrie verda; 5). ISBN: 978-84-479-
1118-9 
Joana Raspall ens ofereix un nou recull 
de poemes. En la seva línia, combina 
perfectament la mirada poètica amb la 
musicalitat i el ritme. 

 

Tret de sortida . Andreas Schlüter i Irene 
Margil. Barcelona: Baula, 2012. (Els cinc 
cracks; 1). ISBN: 978-84-479-2541- 
Ja han començat els preparatius per als 
Jocs Olímpics del col·legi d’Els Cinc 
Craks. Com és lògic, els Cinc Cracks 
s’entrenen més que mai. Tot i que tenen 
possibilitats de guanyar-hi moltes 
medalles, ja des del primer dia es 
comencen a tórcer les coses.  
 

            CICLE SUPERIOR 

 

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) 

 



 

 

 
Amb bogeria . Émile Jadoul. Barcelona: Baula, 
2013. (Cuca de llum; 12). ISBN: 978-84-479-
2655-8 
Si un gat li diu a un peix: t’estimo. Com creieu 
que pot continuar la història? Es poden estimar? 
Émile Jadoul, com sempre, crea històries ten-
dres i plenes de sentit de l’humor. 
 

 

 
En Bru necessita una abraçada . David Me-
lling. Barcelona: Baula, 2012. (En Bru; 1). ISBN: 
978-479-2504-9 
Un dia en Bru es lleva amb unes ganes enor-
mes de fer una abraçada a algú, de manera que 
abraça les pedres i arbres del bosc, els matolls, 
els bens... però res d'això el consola. Fins que 
el conill li suggereix que abraci la seva mare! 
 

 

 
El meu animal de companyia.  Barcelona: 
Baula, 2013. (Petits mons; 14). ISBN 978-84-
479-2661-9.  
Es tracta d’un llibre de coneixements que per-
met als infants aprendre i gaudir amb 
l’observació d’imatges acompanyades de textos 
senzills. 
 

 

 
El meu primer teatre de Sant Jordi . Núria 
Garcia Caldés i Gina Portillo Andrés (il·lustr.). 
Barcelona: La Galera, 2013. ISBN 978-84-246-
4732-2 
Un clàssic del nostre país amb un format molt 
especial, perquè els petits llegeixin, juguin i 
riguin amb els personatges de la llegenda. El 
llibre inclou un teatre de cartró, cinc escenaris 
diferents i sis titelles dels personatges. 

 

 
Quin munt de vehicles!  Yayo Kawamura 
(il·lustr.). Barcelona: Cruïlla, 2013. ISBN: 978-
84-661-3162-9 
Diccionari visual amb il·lustracions molt acolori-
des i realistes per fer conèixer tot tipus de vehi-
cles: cotxes, camions, trens… 

 

 
Els suricates i els nombres . Stephen Gulbis i 
Richard Ferguson (il·lustr.). Barcelona: Baula, 
2013. (Els suricates; 1). ISBN: 978-84-479-
2608-4 
Un llibre de solapes que permet aprendre els 
nombres comptant els suricates de cada pàgina 
i amb un pop-up final. 
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Barques de paper . Salvador Espriu i Arnal 
Ballester (il·lustr.). Barcelona: Cruïlla, 2005. 
(Vull llegir. Poesia). ISBN: 978-84-661-0612-2 
Un poema per començar a llegir poesia i dir els 
poemes de memòria. 

 

 
Bestiari . Àngels Navarro i Carmen Queralt 
(il·lustr.). Barcelona: Combel, 2013. ISBN: 978-
84-9825-800-4 
Diverteix-te observant i descobreix una fauna 
d'allò més singular.  
Inclou un memory i 12 peces reversibles per 
crear els teus animals fantàstics 
 

 

 
La gallineta xerrapeta . David Ezra Stein. 
Barcelona: Joventut, 2012. ISBN: 978-84-261-
3930-6 
És hora d’anar a dormir i la gallineta Xerrapeta 
demana al seu pare li expliqui un conte. Però 
cada vegada que en comença un ella no es 
pot estar d’interrompre’l per salvar els seus 
personatges... 
 

 

 
La caputxeta forçuda . Vivim del Cuentu i 
Albert Vitó (il·lustr.). Barcelona: Baula, 2013. 
(Contes desexplicats; 1). ISBN: 978-84-479-
2667-1 
A la col·lecció Contes desexplicat hi trobareu 
personatges i relats clàssics capgirats com un 
mitjó amb arguments plens de sorpreses i molt 
d'humor que faran volar i desenvolupar la 
imaginació dels primers lectors. 
 

 

 
Com ho acabes?  Lola Casas i Pere Cabaret 
(il·lustr.). Vilanova i la Geltrú: El cep i la nansa, 
2013. ISBN: 978-84-92745-66-1 
Sembla ser que s’ha perdut la paraula més 
important de cada poema. 
Aquest poemari infantil engresca a completar 
cada poema amb la paraula que hi falta, tot 
descobrint l’apassionant ofici de poeta 
 

 

 
La Tània i totes les tortugues . Muriel Villa-
nueva i Perarnau i Ona Caussa (il·lustr.). Bar-
celona: Cruïlla, 2013. (El vaixell de vapor. 
Sèrie blanca; 86). ISBN: 978-84-661-3182-7 
La Tània està enfadada amb el pare perquè no 
li vol comprar una tortuga. Però, després d’una 
visita a un centre de recuperació d’amfibis i 
rèptils, la nena comprèn que val més que els 
animals visquin en llibertat, en el seu entorn 
natural 

 

 
El blanc i el negre.  Miquel Desclot i Maria 
Lluïsa Jover (il·lustr.). Barcelona: La Galera, 
2013. ISBN: 978-84-246-4754-4 
La història dels dos primers colors, el negre i el 
blanc. Cadascun tacarà el món amb la seva 
personalitat en un conte poètic i meravellosa-
ment il·lustrat. 

 

 
Bon dia, Poesia!  Joana Raspall i Montse 
Ginesta (il·lustr.). Barcelona: Baula, 2013. (Ala 
delta. Sèrie blava. Poesia; 38). ISBN: 978-84-
479-2627-5 
Una bona manera d’iniciar-se en l’obra poètica 
de Joana Raspall en l’any que se’n celebra el 
centenari del seu naixement. 
 

 

 
El drac de Sant Jordi . Gemma Lienas i Marta 
Viader (il·lustr.). Barcelona: Estrella Polar, 
2013. (La Tribu de Camelot). ISBN: 978-84-
15697-79-4 
El dia de Sant Jordi és un dia per passejar 
mirant llibres i per regalar roses, però la Tribu 
de Camelot estarà ben enfeinada resolent un 
misteri. 
Els ajudeu a resoldre el cas del drac perquè 
puguin gaudir d’aquest dia tan especial? 
 

 

 
¡Adiós, Martínez!  Almudena Grandes i Sylvia 
Vivanco Extramiana (il·lustr.). Madrid: Alfagua-
ra, 2013. (Mi primer). ISBN: 978-84-204-1417-1 
La Casilda no és feliç a l’escola, però trobarà 
un amic molt especial amb qui compartir-ho tot. 
En El meu primer Almudena Grandes descobri-
ràs com una bona amistat pot superar qualse-
vol fantasia. 
 

 

Els fantàstics llibres voladors del Sr. Morris 
Lessmore . William Joyce i Joe Bluhm (il·lustr.). 
València: Andana, 2013. ISBN: 978-84-
939445-9-9 
Morris Lessmore estimava les paraules. 
Estimava les històries. Estimava els llibres. 
Però en tota història sempre sorgeix algun 
contratemps. Un dia el cel es va enfosquir i el 
vent començà a bufar i bufar... i tot el que hi 
havia al voltant de Morris va quedar ben 
escampat.  

 

 
La gran prova . Ana Galán i Pablo Pino 
(il·lustr.). Barcelona: Cadí, 2012. (Mondrago; 
1). ISBN: 978-84-474-6125-7 
Aquest és el primer llibre d’una col·lecció per a 
nens i nenes a partir de 8 anys plena de: dracs 
voladors, castells, aventures, bones i dolentes i 
l'únic drac que no pot volar: Mondragó! 


