
Cicle superior 

 

Abejas. Piotr Socha. Madrid: Maeva, 2016. ISBN 
978-84-16690-06-0 

Sabies que les abelles tenen un paper essencial en els 
ecosistesmes? Deixa’t sorprendre per aquest llibre i 
aprèn-ho tot sobre les abelles. 

 

El Club dels Estranys. Jordi Sierra i Fabra. 
Barcelona: Cruïlla, 2016. (Vaixell de vapor. Sèrie 
taronja; 196). ISBN 978-84-661-4157-4 

L'Hug és tartamut i en Bernat, dislèxic. El perdonavides 
de la classe els fa la vida impossible perquè els veu 
diferents dels altres. Per això, els dos amics decideixen 
fundar un club, per sentir-se menys sols i més segurs.  

Ser diferent dels altres, ser estrany, és normal. 
Cadascú és com és. Per això, el més important és 
aprendre a riure's d'un mateix. 

 

Crenshaw: el gat invisible. Katherine Applegate. 
Barcelona: La Galera, 2016. ISBN 978-84-246-
5834-2 

A en Jackson li agraden les dades i els animals; quan 
sigui gran vol ser científic. Però la família d’en Jackson 
té problemes econòmics i les coses no van bé. Un amic 
invisible l’ajudarà... 

 

La pel·lícula de la vida. Maite Carranza. 
Barcelona: Cruïlla, 2016. (El vaixell de vapor. 
Sèrie vermella). ISBN 978-84-661-4178-9 
L'Olívia és una noia normal, com qualsevol altra. Té 

una mare actriu, un pare missing, un germà poruc, i un 

pis a l'eixample petit i bufó amb orientació sud. Però, 

impensadament, la crisi truca a la porta i el seu petit 

món s'ensorra. 

 

Els viatges de Marco Polo i el seu milió 

d’històries. Michael J. Rosen i Maria Cristina 

Pritelli (il.). Barcelona: Símbol, 2016. ISBN 978-

84-15315-31-5 

Marco Polo va néixer a Venècia en el sí d’una 

família de comerciants. L’emperador va enviar en 

Marco a missions especials cap a cultures remotes que 

ni ell mateix coneixia. A la tornada, en Marco va 

obsequiar el Khan explicant-li històries de tot el que 

havia vist, durant 17 anys seguits. 
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Educació Infantil 

 

ABC-Book. Xavier Deneux. Barcelona: 
Combel, 2016. ISBN 978-84-9101-032-6 

Una nova proposta de Xavier Deneux que reinventa 
el gènere de l’abecedari infantil. Cada doble pàgina 
presenta una lletra o grup de lletres de l’alfabet junt 
amb la paraula en anglès que comença per aquella 
lletra, i la seva traducció. 

 

Adivina cuanto te quiero en invierno. Sam 
McBratney i Anita Jeram (il.). Madrid: Kókinos, 
2016. ISBN 978-84-16126-56-9 

Els personatges d’ Endevina com t’estimo tornen 

una nova historia igualment tendra.  

En aquesta a la llebre petita li agrada jugar quan hi 

ha neu... 

 

 

El camp. Roser Capdevila. Barcelona: Angle, 
2016. (Descobreix). ISBN 978-84-15307-33-4 
Reedició d’un bon llibre d’imatges, ara en format 

gran, per llegir una història en imatges i observar-ne 

tots els petits detalls amb què la Roser Capdevila 

il·lustra cada pàgina. 

 

Lucas y el huevo. Rebecca Dudley. Barcelona: 
Thule, 2016. (Trampantojo).  ISBN 978-84-16817-
07-8 

Passejant pel bosc en Lucas troba un ou que ha 

caigut d’un niu. Intenta tornar-lo al seu lloc, però no 

hi arriba... Com ho solucionarà? 

 

Max el valent. Ed Vere. Barcelona: Joventut, 
2014. ISBN 978-84-261-4072-2 

Aquest és en Max. Max el valent, Max l’intrèpid, Max 

el que caça ratolins… 

Però, per a ser un caçador de ratolins, en Max 

necessita descobrir quin aspecte té un ratolí… 

Cicle inicial 

 

Bestiari salvatge d’estar per casa. Sebastià 
Serra. Vilanova i la Geltrú: El cep i la nansa, 
2016. ISBN 978-84-945624-4-0 

Àlbum il·lustrat que ens presenta un bestiari 
salvatge i ben original, carregat de detalls i racons 
que fan explosionar els sentits per a viure i gaudir 
d’una experiència salvatge. 

 

Max i els superherois. Rocio Bonilla i Oriol 
Malet. Barcelona: Animallibres, 2016. ISBN 
978-84-16844-17-3 

A Max el fascinen tots els superherois, però en té 
un de preferit. En realitat, es tracta d’una 
superheroïna: Megapower! Resulta que la 
Megapower és diferent dels altres superherois i 
Max sap molt bé per què. 

 

Nicomedes, cap pelat. Pinto & Chinto. 
Pontevedra: Kalandraka, 2016. (Llibres per a 
somniar). ISBN 978-84-8464-256-5 

En Nicomedes va anar perdent la seva magnífica 
cabellera fins a quedar-se del tot calb. Però va 
trobar alternatives ben enginyoses a la seva 
calvície prematura... 

 

Què s’amaga dins el mar? Aina Bestard. 
Valls: Cossetània, 2016. ISBN 978-84-9034-
503-0 

Si mires a través de les lupes, hi veuràs moltes 
coses que no es veuen a simple vista. Aquest és 
un llibre per viatjar pel fons del mar i descobrir els 
seus secrets a través de les lupes màgiques. 

 

Alegria. Ricardo Alcántara i Èlia Fernández 
Tobella (il.). Barcelona: Baula, 2016. (Ala 
delta. Sèrie vermella; 53). ISBN 978-84-479-
3249-8 

L’Alegria va néixer al carro d’un circ i volia 
ser trapezista. Per fer piruetes al trapezi havia de 
ser molt valenta i tenir ales, encara que no es 
veiessin. L’Alegria seria capaç d’aconseguir-ho? 

Cicle mitjà 

 

Il·luminatura. Carnovsky i Rachel Williams. 

Barcelona: Cruïlla, 2016. ISBN 978-84-661-

4119-2 

Un llibre per viatjar per la natura i descobrir deu 
dels paisatges més diversos del món i veure amb 
tres visors màgics, els animals que hi viuen i que 
estan amagats  a les pàgines. 

 

L’ós i el piano. David Litchfield. Barcelona: 

Blume, 2016. ISBN 978-84-9801-878-3 

Un ós va trobar-se un piano al mig del bosc i va 
aprendre a tocar-lo. Es va convertir en un famós 
pianista que viatjava per tot el món, però trobava a 
a faltar els seus amics... 

 

Paso a paso. Jane Jolly i Sally Heinrich (il.). 

Barcelona: Ekaré, 2016. ISBN 978-84-945735-

3-8 

Aquesta és la història d’un nen, una elefanta i un 
camp de mines. Una història colpidora d’amistat i 
de superació. 

 

Poptropica: El misterio del mapa. Jack 

Chabert i Kory Merritt (il.). Barcelona: 

Alfaguara, 2016. ISBN 978-84-204-8449-5 

Aquesta és la primera part de Poptropica, una 
divertida sèrie de novel·les gràfiques que faran 
riure i gaudir els joves lectors amb les seves 
aventures i misteris. 

 

Tres històries amb gat. Ricardo Gómez i Mar 

Ferrero (il.). Barcelona: Baula, 2016. (Ala 

delta. Sèrie blava; 44). ISBN 978-84-479-

3277-1 
La Clàudia i el Dani estan molt preocupats perquè 

el Raspall, el seu gat, ha desaparegut.  Ningú sap 

la veritat, allò que ha passat realment, excepte el 

mateix Raspall. 

 


