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El cor de la nina. Rafik Schami. Barcelona: 
Cruïlla, 2013. (El vaixell de vapor. Serie taronja; 
189). ISBN 978-84-661-3337-1 
El cor de la nina són un conjunt de relats curts i 
molt divertits protagonitzats per la Tina i la seva 
nina, la Comtú, que té un do especial: pot par-
lar. Però la veu de la Comtú només la pot sentir 
la Tina, per això totes dues d’amagat de la resta 
de gent, passen tota mena de peripècies. 

 

 
El diario de las cajas de fósforos. Paul 
Fleischman i Bagram Ibatoulline (il.). Barcelona: 
Juventud, 2013. ISBN 978-84-261-3976-4 
Un llibre que  parla de la importància de preser-
var la memoria. Ple de nostàlgia pel passat i 
que proposa un viatge en el temps a través de 
petits objectes guardats en una capsa de llu-
mins.  

 

 
L’extraordinari enginy parlant del professor 
Palermo.  Jordi Sierra i Fabra. Barcelona: La 
Galera, 2013. ISBN: 978-84-246-4765-0 
Aquest conte és un viatge per la vida de la 
Joana Raspall, l'escriptora que estima les pa-
raules i que ens ha regalat poemes bonics i 
divertits durant tants i tants anys.  

 

 
Filles úniques. Andreu Martín. Barcelona: 
Cruïlla, 2013. (El vaixell de vapor. Sèrie verme-
lla, 166). ISBN 978-84-661-3366-1 
L'Alícia i la Paula tenen un pla. Hi han pensat 
molt, han sospesat els pros i els contres i han 
pres una decisió: volen deixar de ser filles úni-
ques. El problema sorgeix quan el pla de les 
dues amigues topa amb els plans dels seus 
pares i la troca s’embolica... 

 

 
 
El llibre de Morfeu. Ricard Ruiz i Álex Hinojo. 
Barcelona: La Galera, 2013. (Guardians de 
somnis; 1). ISBN 978-84-246-4375-1 
El final del curs s’apropa i la Serena té malsons. 
Els seus pares pensen que es deu als nervis 
pels exàmens, però la realitat és més sinistra.  

 
El regalo. O. Henry i Ofra Amit (il.). Madrid: SM, 
2013. ISBN 978-84-675-6280-4 
Della tenía solo un dólar y ochenta y siete cen-
tavos para comprar el regalo de Jim. Y al día 
siguiente era Navidad.Una bella historia de O. 
Henry, maestro de los relatos cortos, con artís-
ticas ilustraciones de Ofra Amit.... 
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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) 

 



 

 

 
 
A l’aigua!  Émile Jadoul. Barcelona: Baula, 2013. 
(Textures). ISBN 978-84-479-2656-5 
És un llibre amb preguntes i descobriments, per 
fomentar l'atenció i la curiositat dels infants en 
moments de la seva vida diària,  envers els ani-
mals i els personatges dels contes tradicionals. 
Pàgines farcides d'humor, endevinalles, diferents 
textures i pàgines desplegables per als més petits. 

 
 
 
Els animals de la selva . Anton Poitier i Sophia 
Touliatou (il.). Barcelona: Brúixola, 2013. ISBN 
978-84-9906-455-0 
Aquest llibre és ple de sorpreses! Uns quants ani-
mals de la selva s ' hi han amagat a dintre... Aixeca 
les solapes i juga a buscar-los! Perquè els menuts 
s’ho passin bé practicant la seqüència esque-
rra/dreta. I també podran buscar l ' ocellet a cada 
doble pàgina. 

 
És Nadal! Conte per llegir a les fosques. Ignasi 
Valios i Buñuel. Barcelona: Barcanova, 2011. ISBN 
978-84-489-2881-0 
Si exposeu aquest llibre obert sota un focus de 
llum i després l’apagueu, veureu com cada una de 
les pàgines s’il·luminarà d’una manera misteriosa.  

 
 
El ganill. Guido Van Genechten. Barcelona: Baula, 
2013. (Mesclanimals; 1). ISBN 978-84-479-2674-9 
Llibre interactiu on podràs crear animals la mar de 
divertits. A cada pàgina combina dos animals per 
formar-ne uns altres dos de diferents. 
 
 
 
Ja som a l’hivern. Cinta Arasa i Ana Zurita (il.). 
Barcelona: Barcanova, 2013. (El petit univers). 
ISBN 978-84-489-3278-7 
L ' hivern ens ha vingut a visitar. Quin fred que fa! 
Abriga ' t bé. Veuràs que divertit pot ser! 

 
¡No! Marta Altés. Barcelona: Thule, 2013. (Tram-
pantojo). ISBN 978-84-15357-30-8 
Esta es la historia de un perro simpático, bien 
intencionado e impetuoso y el misterio que rodea 
su nombre. Él cree que se llama No, pero en reali-
dad eso es lo que todo el mundo grita cuando hace 
cualquier cosa. 
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15 són quinze.  Àngels Navarro i Jordi Estivill 
(il.). Barcelona: Barcanova, 2013. ISBN 978-
84-489-3285-5 
15 són quinze és un llibre per exercitar l' ob-
servació i la concentració mentre et diver-
teixes i descobreixes un món màgic i fasci-
nant, fet amb material reciclat. Mira, observa i 
descobreix tot el que amaga aquest llibre.  

 

 
 
 
La caja de los agujeros. Carmen Gil i Mónica 
Carretero (il.). Pozuelo de Alarcón:  
Cuento de luz, 2013. ISBN 978-84-15784-40-1 
La mamá de Andrea no comprende qué utili-
dad puede tener una caja vacía y llena de 
agujeros, pero su hija está contentísima con 
su nueva adquisición. ¡Y no es para menos!  

 

 
El gall despistat. Teresa Broseta i Toni Cabo 
(il.). Alzira: Bromera, 2013. (El micalet galàc-
tic). ISBN 978-84-9026-145-3 
Coneixes algun gall que cante quan ix la lluna 
i que no diga ni pruna quan ix el sol? Això és 
el que fa cada dia Quimet, el gall més ben 
plantat de la granja, però també el més des-
pistat. Sort que els seus amics tenen una idea 
per a fer que el quiquiriquic sone quan toca... 

 

 
El jardí de Música i Cristall. Joles Senell i 
Anna Clariana (il.). Barcelona: Cruïlla, 2013. 
(El vaixell de vapor. Sèrie blava; 187). ISBN 
978-84-661-3363-0 
La princesa Ikensoc, del país de Tibada, no es 
pot pas casar amb el primer príncep que es 
presenti! Per això s’empesca una prova molt 
difícil de superar. No s’imagina que el príncep 
Argentviu decideix provar sort i que, al final, el 
noi la deixarà amb un pam de nas. 

 

 
El misteri del caganer. Antoni Dalmases i 
Màriam Ben-Árab (il.). Barcelona: Cruïlla, 
2013. ISBN 978-84-661-3347-0 
Al pessebre hi ha enrenou! Voleu saber què 
s’hi mou? De seguida us ho diré: és culpa del 
caganer! Les figures del pessebre estan molt 
enfadades amb el caganer, perquè estan 
fartes d’aguantar tanta pudor. 

 

 

 
100 grans invents de tots els temps. 
Sebastià Serra (il.). Barcelona: Imagina-
rium, 2013.  ISBN 978-84-15807-15-5 
El gran llibre dels invents que han canviat 
el món. Un recorregut fascinant per la histò-
ria dels invents que han revolucionat la 
humanitat. 

 

 
Divuit poemes de Nadal i un de Cap 
d’Any. Joana Raspall i Ignasi Blanch (il.). 
Barcelona: Mediterrània, 2013. ISBN 978-
84-9979-242-2 
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. 
 

 

 
L’Èlia va de bòlit. Llorenç Capdevila i 
Marta Biel (il.). Barcelona: Barcanova, 
2013. (Sopa de llibres. Sèrie taronja; 203). 
ISBN 978-84-489-3219-0 
L’Èlia és una nena divertida, que sempre va 
amb el coet al cul. Un dia, en despertar-se, 
s’adona que s’ha convertit en la seva  
gossa, l’Espurna. A partir d’aquell moment, 
convertida en gossa, comença una aventu-
ra .  

 

 
Missió Trobairitz! Cinta Arasa i Ignasi 
Blanch (il.). Barcelona: Ànimallibres, 2013. 
(La formiga groga; 44). ISBN 978-84-
15095-93-4 
Un escamot d’ombres misterioses envaeix 
els carrers de Tolosa. L’endemà moltes 
parets apareixen plenes de poemes escrits 
amb tinta violeta. Ni les seves autores, 
dones poetes fins aleshores desconegu-
des, en saben res. Qui deuen ser aquests 
petits éssers que han posat en marxa un 
pla per fer sentir la veu de les trobairitz ? 

 

 
Una nit, lluny d’aquí: un bestiari sorpre-
nent. Julia Wauters. Barcelona: Cruïlla, 
2013. ISBN 978-84-661-3167-4 
En la foscor de la nit i en les primeres cla-
rors de la matinada......uns animals s'aca-
ben de llevar mentre els altres ja tornen de 
caçar. Lluny d'aquí o ben a prop nostre, a la 
sabana, la selva tropical, la taigànòrdicao el 
fons  del mar, un centenar d'animals de 
noms curiosos, de colors vius i de formes, 
planes i pelatges molt variats, t'esperen 
perquè els trobis dins de cada pàgina. 

 


