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

 

 

 
 
La història que en Roc Pons no coneixia. 
Jaume Cabré. Barcelona: La Galera, 2013. 
ISBN: 978-84-246-4947-0 
En Roc Pons no és gaire bon estudiant; sempre 
ha pensat que saber història no serveix per a 
res. Fins que misteriosament es trasllada al 
passat, a la Barcelona del 1714. 

 

 
 
Mitos en 30 segundos. Anita Ganeri. Barce-
lona: Blume, 2014. ISBN: 978-84-9801-743-4 
Lee 30 relatos rápidos y fabulosos de conocidos 
mitos del mundo; aprende cómo se explicaban 
sus misterios los pueblos antiguos; descubre 
dioses, diosas, monstruos y héroes, epopeyas y 
aventuras. 
 

 

 
 
La nova vida del senyor Rutin. David Nel·lo. 
Barcelona: Edebé, 2014. (Tucán. Sèrie verda; 
10). ISBN: 978-84-683-1244-6 
El senyor Rutin portava una vida ordenada i 
tranquil·la . Treballava de recepcionista en un 
hotel, tenia una dona bonica que l’estimava i 
dos fills bessons que eren la seva alegria. Però 
un bon dia va adonar-se que alguna cosa no 
rutllava: «M’avorreixo, es va dir» 
 

 

 
 
El senyor Bello i l’elixir blau. Paul Maar i Ute 
Krause (il·lustr.). Barcelona: Viena, 2014. (El 
jardí secret de Viena; 7). ISBN: 978-84-8330-
768-7 
En Max viu sol amb el seu pare. Per al seu 
dotzè aniversari només desitja una cosa: tenir 
un gos. Un bon dia topen amb en Bello, un gos 
vagabund, i el pare, accedeix a acollir-lo durant 
uns dies…. 

 

 
 
La serp emplomallada. Jacopo Olivieri i 
Matteo Piana (il·lustr.). Barcelona: Animalli-
bres, 2014. (Els increïbles descobriments de 
Harry Tage; 1). ISBN: 978-84-15975-08-3 
Els rèptils gegants de la prehistòria ja fa temps 
que es van extingir, això ho sap tothom. Però hi 
ha qui afirma que això no és cert del tot, i Harry 
està disposat a volar fins al cor de Mèxic per 
seguir el rastre dels antics velociraptors! 
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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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A todo color. Etienne Delessert. Barcelona: 
Libros del zorro rojo, 2014. ISBN: 978-84-
942473-0-9 
Las  extrañas y divertidas criaturas de Etienne 
Delessert, introducen, mediante una lúdica didácti-
ca, la teoría del color. Delessert se sirve del arco 
iris para presentar los colores básicos y dejar un 
valioso mensaje: «Las mezclas sutiles crean los 
colores más bellos».  
 

 

 
 
Humbert, el centpeus. Estela Antín i Paco Mar-
tínez (il·lustr.). Barcelona: Takatuka, 2013. 
ISBN: 978-84-92696-98-7 
Humbert, el centpeus, sempre arriba tard i els seus 
amics comencen a estar tips de tant esperar-lo. 
Algú pot fer-se una idea de com costa distingir les 
sabates del peu esquerre de les del dret i cordar-
se’n un centenar?  
 
 
 

 

 
 
I els monstres? La marietta. Sant Feliu de Guí-
xols: Tramuntana, 2013. ISBN: 978-84-940475-1-
0 
"I els monstres?" és un conte sobre la superació de 
la por. 
La protagonista és una nena que no pot dormir 
perquè s'imagina que si es queda a les fosques 
vindran els monstres. Però el pare, fent ús de l'in-
geni, donarà la volta als seus temors. 

 

 
 
Mireu-me als ulls! Maria Loretta Giraldo i Nico-
letta Bertelle (il·lustr.). Milà: La Coccinella, 
2014. (Cucut, qui sóc?). ISBN: 978-88-7703-343-
7 
Un llibre per descobrir, forats per jugar, una ende-
vinalla per endevinar. Un llibre fresquíssim que 
sorprèn i diverteix.  
 
 
 

 

 
 
Rínxols d’ós. Stéphane Servant i Laetitia Le 
Saux (il·lustr.). Barcelona: Joventut, 2014. 
ISBN: 978-84-261-4085-2 
Aquesta nit és el gran Carnestoltes del bosc i tots 
preparen les seves disfresses. Un àlbum en clau 
d'humor contra les convencions socials i els gène-
res establerts. 
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L’arbre de les sabates. Emilia Lang. Barcel o-
na: Walrus books, 2013. ISBN: 978-84-
941896-1-6 
En Tim no troba la seva sabata esquerra. La 
busca per tot arreu fins que la Senyora Gris li diu 
que segurament la trobarà en un arbre molt 
especial: l'arbre dels desitjos. 

 

El canvi. Jan Ormerod i Andrew Joyner 
(il·lustr.). Barcelona: Ekaré, 2014. ISBN: 978-
84-941716-3-5 
El germanet de la Carolina Cocodrila sempre 
baveja, però la Mama Cocodrila només parla de 
com n’és de preciós. La Carolina està molt gelo-
sa. Per això decideix anar a la botiga de bebès i 
canviar el seu bavós germanet per un altre de 
nou. 

 

Diables. Susana Peix i Sebastià Serra 
(il·lustr.). Vilanova i la Geltrú: El cep i la nan-
sa, 2014. (Cercavila; 1). ISBN: 978-84-92745-
92-0 
El protagonista, en Cueta, un diable molt petit, 
va sentir l'olor de sofre i la calor que feia abans 
d'obrir els ulls. De seguida va saber on era: allà 
on viuen tots els diables, dimonis i bèsties de 
foc! 

 

Ens enlairem! Sean Taylor i  Hannah Shaw 
(il·lustr.). Barcelona: Takatuka, 2014. ISBN: 
978-84-16003-08-2 
Vet-ho aquí que una vegada la granja del senyor 
Pujol, que era un autèntic abocador perquè 
contaminava l’aire amb fum, omplia el riu 
d’escombraries, tallava tots els arbres i amunte-
gava a tots els animals en un estable que queia 
a trossos. 

 

La nena que només es va p oder endur una 
cosa. Eulàlia Canal i Valentí Gubianas 
(il·lustr.). Barcelona: Animallibres, 2014. (La 
formiga. Primers lectors; 11). ISBN: 978-84-
15975-10-6 
La Lena té un problema molt gros. Què li pot 
regalar a la seva àvia que compleix 100 anys? 
Els seus companys de classe, i també Juli, el 
mestre, estan disposats a donar-li un bon grapat 
d’idees. Entre tots trobaran una solució molt 
original al seu neguit. 

 

Super -heroi pels pèls i el ba rber diabòlic. 
John Rocco. Sant Feliu de Guíxols: Tramun-
tana, 2013. ISBN: 978-84-940475-7-2 
Tot super-heroi rep els seus poders d’alguna 
cosa: 
Photonman tenia el seu anell, Robogirl tenia els 
seus braços biònics. Els d’en Rocco venen dels 
seus cabells. 
És imparable fins el dia que es topa amb un 
ésser diabòlic. 
 

 

 
L’apagada. John Rocco. Sant Feliu de 
Guíxols: Tramuntana, 2013. ISBN: 978-
84-940475-3-4 
Era una nit qualsevol d’estiu a la ciutat. els 
llums es van apagar, i tot va canviar. Però 
això pot no ser un problema, perquè no a 
tothom li agrada la normalitat. Una història 
divertida en format còmic que et fa pensar 
en com ens comuniquem i ens relacionem . 

 

 
Els desastrosos encanteris de la bruixa 
Serafina. Núria Pradas i Jaume Gubia-
nas (il·lustr.). Barcelona: Bambú, 2014. 
(Joves lectors). ISBN: 978-84-8343-290-7 
La Reina volia una filla i el Rei, un hereu al 
tron! La Serafina era la Bruixa Oficial del 
Regne, i quan encara feia molt poc que 
havia estrenat la feina, va rebre un 
encàrrec important. 

 

 
La mestra Flo no sap ni la o! Dan Gut-
man i Jim Paillot (il·lustr.). Barcelona: 
Brúixola, 2014. (A.J. i la seva estranya 
escola; 1). ISBN: 978-84-9906-542-7 
Aquí passen coses estranyes... 
La mestra Flo no sap sumar ni restar. I això 
no és tot: no sap llegir ni escriure. És la 
mestra més especial de la història mundial! 
     
    

 

Platero y yo contado a los niños. Juan 
Ramón Jiménez, Rosa Navarro Durán i 
Francesc Rovira (il·lustr.). Barcelona: 
Edebé, 2011. (Biblioteca escolar. Clási-
cos contados a los niños). ISBN: 978-84-
236-8627-8 
Una magnífica edición para ser leída en 
casa o en la escuela. Una espléndida prosa 
poética expresada por un gran poeta anda-
luz. 

 
 

 
La Sara Pegues i el mural blau. Gisela 
Pou i Rosa Sández (il·lustr.). Barcelona: 
Barcanova, 2013. (Sopa de llibres. Sèrie 
taronja; 205). ISBN: 978-84-489-3283-1 
La classe de la Sara ha triat el dibuix del 
Quim Consciència per decorar la paret 
blava del gimnàs. Quan el dibuix desapa-
reix, la Sara està convençuda que només 
una persona pot ser la culpable. 


