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Ara tornem, hem anat un momentet a l’Àfrica.
Oliver Scherz i Oriol Vidal (il·lustr.). Barcelona:
Cruïlla, 2015. (El vaixell de vapor. Sèrie taronja;
193). ISBN: 978-84-661-3765-2
Una nit de tempesta, dos germans senten uns cops
misteriosos a la finestra… Resulta ser un elefant que
s’ha escapat del zoo i vol tornar a casa seva, a l’Àfrica.
Els dos germans decideixen acompanyar-lo però… per
on s’hi va, exactament, a l’Àfrica. Tots plegats
comencen un viatge.

Circus Mirandus. Cassie Beasley. Barcelona: La
Galera, 2016. ISBN: 978-84-246-5685-0
Ephraim, el abuelo de Micah, siempre le ha contado
maravillosas historias sobre el Circus Mirandus, un
circo mágico que había visitado de niño. Pero ahora
Ephraim se está muriendo, y la terrible tía abuela
Gertrudis se ocupará de Micah. Toda la magia de la
infancia de este parece desvanecerse, hasta que el
abuelo le cuenta un gran secreto...

El deshielo. Riki Blanco. Barcelona: A buen
paso, 2015. ISBN: 978-84-944076-0-4
La naturaleza posee su proprio ritmo, así como la vida
que fluye, a pesar de que a veces los hombres se
queden estancados en viejos rencores.
Dos pueblos enfrentados desde tiempos inmemoriales,
una noche se conquistan mutuamente.

Departament d’Ensenyament
Centre de Recursos Pedagògics
Les escoles participants en l’elaboració de la guia
de lectura són:
-

ESC El Morsell (Olivella)
ESC Sant Nicolau (Canyelles)
ESC Els Costerets (Sant Pere de Ribes)
ESC L’Arjau (Vilanova i la Geltrú)
ESC Cossetània (Vilanova i la Geltrú)
ESC Ginesta (Vilanova i la Geltrú)
ESC Ítaca (Vilanova i la Geltrú)
ESC Llebetx (Vilanova i la Geltrú)
ESC Pompeu Fabra (Vilanova i la Geltrú)
C. Divina Providència (Vilanova i la Geltrú)
ESC Agnès de Sitges (Sitges)
Col·legi Sant Bonaventura (Vilanova i la Geltrú)
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Res no és com diuen els contes. Anna Tortajada
i Jorge del Corral (il·lustr.). Barcelona:
Animallibres, 2015. (La formiga; 62). ISBN: 97884-15975-59-5
La Júlia està a punt de fer deu anys. Li sembla que, així
que compti els anys amb nombres de dues xifres, ja
serà gran. Ella, però, no té ganes de fer-se gran. No,
no es vol fer gran, però tampoc no sap com evitar-ho.

Amb la col·laboració de

L’últim gat birmà. Rosa Moya i Luciano Lozano
(il·lustr.). Barcelona: Bambú, 2016. (Joves
lectors; 24). ISBN: 978-84-8343-409-3
Des que sent uns miols misteriosos, en Charlie Parker
no aconsegueix aclucar l’ull ni es concentra a l’escola.
Fins que una nit, la llum violàcia d’uns ulls felins li
arriba des d’una de les finestres del luxós pis de la
seva veïna, la respectable senyora Margaret.

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

Educació Infantil
Petit arbre. Jenny Bowers. Barcelona:
Brúixola, 2015. ISBN: 978-84-9906-652-3

Recorre les estacions de l’any amb el teu
amic Petit Arbre: «La petita llavor es
desperta entre milers de flors precioses i Petit
Arbre comença a créixer… La primavera ja és
aquí!» Aixeca les 25 solapes sorpresa i aprèn
paraules noves!
Imatgiari. Àngels Navarro. Barcelona:
Barcanova, 2015. ISBN: 978-84-489-3856-7

Aquest és un llibre d ' imatges i paraules,
especialment escollides, amb el qual els més
petits podran jugar, aprendre vocabulari i fer
lectura d ' imatges.
Les joguines. Pere Martí i Roser Matas
(il·lustr.). Barcelona: Barcanova, 2015.
(Rodolins, rodolins). ISBN 978-84-489-3841-3

Aquesta és una selecció de rodolins amb molt
de ritme que facilita la recitació i la
memorització, alhora que descobreix als més
petits algunes de les joguines més divertides
que hi ha.

Ós, un cau! Nicola Grossi. Barcelona: Thule,
2016. (Trampantojo). ISBN 978-84-15357-89-6

És possible explicar una història només amb
formes, colors i sons? El resultat és Ós, un
cau!, un viatge a la recerca del cau de l'Ós
que s'ha d’imaginar i escoltar.

En Blau i en Bertie. Kristyna Litten.
Barcelona: Blume, 2016. ISBN: 978-84-9801876-9

En Bertie és una girafa amb una vida molt
monòtona. El mateix esmorzar, la mateixa
migdiada, el mateix arbre... Però a ell ja li
està bé així. Fins que un bon dia en Bertie es
queda adormit! I, quan es desperta, no va veu
ningú. Però si ell mai no havia estat sol!!.
..

Cicle inicial
Una llegenda de Sant Jordi. Joan Portell i
Sebastià Serra (il·lustr.). Algemesí:
Andana, 2016. (Vet aquí). ISBN: 978-8416394289
A la vora del mar, una nena convida a un trist nen a
jugar. Tots dos comencen un joc molt especial.
Amb les seves mans construiran un castell de sorra
enorme, amb un rei… i així s’inicia la llegenda.

Amelia Earhart. M. Isabel Sánchez Vergara i
Mariadiamantes (il·lustr.). Barcelona: Alba,
2016. (Petita & gran). ISBN: 978-84-9065-1735
Amelia Earhart va ser una aviadora nord-americana
valenta i intrèpida. L’esperit aventurer que tenia la
va portar a convertir-se en la primera dona a creuar
l’oceà Atlàntic en avioneta, i la primera a fer-ho
sola.

Qui ho sap tot de la família de l’Artur?
Stefanie Pfeil. Barcelona: Edebé, 2015.
(Contes en 15’). ISBN: 978-84-683-1995-7
Contes per llegir en veu alta en 5, 10 i 15 minuts, en
funció del nivell lector. Històries divertides, de por,
quotidianes…, escrites en lletra de pal, lligada o
d'impremta, tenint en compte la capacitat lectora i
amb la intenció de fomentar l'hàbit lector.

Cicle mitjà
Con el ojo en la I: poemas para ir en tren.
Mar Benegas i Olga Capdevila (il·lustr.).
Barcelona: A buen paso, 2015. ISBN: 978-84942854-5-5
Con el pretexto de un viaje en tren, el lector se
sirve de poemas, caligramas y trabalenguas para
jugar con la forma y el sonido de las palabras.

El cuento del carpintero. Iban Barrenetxea.
Barcelona: A buen paso, 2011. ISBN: 978-8493941-42-0
Firmín es el mejor carpintero que jamás haya
existido, de manera que el día en el que el barón
Von Bombus pierde un brazo en batalla, el Médico,
la Baronesa, el Ministro y el Cardenal acudirán a él
para que le fabrique uno nuevo al incansable
guerrero. El resultado será tan espectacular, …

El gat, el gos, la Caputxeta Vermella, els ous
explosius, el llop i l’armari de l’àvia. Diane
Fox i Christyan Fox (il·lustr.). Barcelona:
Brúixola, 2015. ISBN: 978-84-9906-636-3
Aquesta és la història d'un gat contacontes, un gos
molt preguntaire i una Caputxeta Vermella amb una
supercistella voladora plena d'ous explosius.

Stína: la nena de gel. Lani Yamamoto.
Barcelona: Babulinka, 2015. ISBN: 978-84941590-6-0

L’ocell que no passava els dijous. Dolors
Garcia i Cornellà i Sílvia Cabestany (il·lustr.).
Barcelona: Animallibres, 2016. (La formiga
groga; 67). ISBN: 978-84-15975-78-6

Stína era una nena que sempre tenia fred. A l’estiu,
vestia mitges i mitjons i no podia ni apropar-se a
una piscina. No sortia mai de casa. Com podien la
resta de nens jugar a fora? Que no es morien de
fred? Fins que un dia, la visita d’uns nens escalfarà
el seu cor i canviarà la seva vida per sempre.

La senyora Vitxissuàs era cuinera. Però hi havia un
lloc on no li agradava gens cuinar: a les escoles. I
és que els nens i les nenes no s’acabaven el
menjar del plat, el llençaven a terra o se
l’amagaven a les butxaques. Qui li hauria dit que
ara que s’havia jubilat tornaria a una escola?....

La princesa i el gegant. Caryl Hart i Sarah
Warburton (il·lustr.). Madrid : Maeva, 2015.
ISBN: 978-84-16363-56-8

Un lloc per a la Rula. Mar Pavón i Maria
Girón (il·lustr.). Sant Feliu de Guíxols:
Tramuntana, 2016. ISBN: 978-84-94304-69-9

La Princesa Laia no pot dormir per culpa d'un
gegant malcarat que es passa la nit fent soroll.
Però, tot llegint el seu llibre de contes favorit, a la
Laia se li acut què és el que el gegant necessita.

La Rula busca el seu lloc al món. La seva família,
no obstant, s’encarrega de recordar-li que el seu
lloc és a casa per fer els llits, preparar el dinar,
cuidar dels seus germans, anar a comprar… Però
un dia, casualment, els llibres es creuen a la seva
vida...

