
Cicle superior 

 

La iaia no hi toca. José Ignacio Valenzuela i 

Patricio Betteo (il·lustr.). Barcelona: Bira 

Biro, 2016. ISBN: 978-84-16490-32-5 

Com diries estel sense fer servir paraules 
com rombe o paper? Mmm… Jo, l’únic que sé, és 

que la meva iaia no hi toca. Ah, i que té la culpa de 
tot. Sí, de tot! Sempre hi ha algú que té la culpa 
que ens agradi allò que tant ens agrada, o que no 
ens agradi allò que mai no ens ha agradat.  

 

 

El poble dorment. Rébecca Dautremer. 

Barcelona: Baula, 2017. ISBN: 978-84-479-

3290-0 

Dormir està molt bé! Però, cent anys?! És una 

mica massa, oi? 

El poble dorment és una nova obra de Rébecca 
Dautremer, pensada perquè els lectors gaudeixin 
amb les meravelloses il•lustracions d’aquesta 
artista francesa. 

 

Rocas, minerales y gemas. John Farndon. 

Madrid: SM, 2016. ISBN: 978-84-675-9078-4 

Para viajar desde las cordilleras más altas hasta el 

fondo del mar, descubrir cómo se formó la corteza 

terrestre, aprender qué es un fósil o empezar una 

colección de rocas, gemas y minerales...  

 

 

La trompeta del cigne. E.B. White i Núria 

Giralt Clausells (il·lustr.). Barcelona: Viena, 

2016. (El jardí secret; 15). ISBN: 978-84-

8330-909-4 

Una faula deliciosa sobre la força de voluntat per 

superar les dificultats i el desig de comunicar-se. 

 

Un Sant Jordi bestial. Martín Piñol i Votric 

(il·lustr.). Barcelona: La Galera, 2017. 

(Dragon Girl; 1). ISBN: 978-84-246-5992-9 

Groar Dragonson és un actor, fill d'actors. És un 

drac i està molt enfadat. 

Acaba de conèixer la llegenda de Sant Jordi! 

Ja cal que Barcelona es prepari... 
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Educació Infantil 

 

Desitjo per a tu. Amy Krouse Rosenthal i Tom 

Lichtenheld (il·lustr.). Barcelona: B de blok, 2017. 

ISBN: 978-84-16712-26-7 

Alguns llibres són sobre un únic desig. Alguns llibres 

són sobre tres desitjos. Aquest llibre és sobre 

moltíssims bons desitjos. 

 

 

La marieta. Bernadette Gervais. Barcelona: 

Joventut, 2017. ISBN: 978-84-261-4387-7 

Un àlbum amb solapes per observar i descobrir un 

insecte molt apreciat tant per els nens com per els 

jardiners: la Marieta. Aquest llibre revela tots els 

secrets de la marieta i al final llibre hi trobem un joc 

de les 7 diferències. 

 

Els meus primers haikús. Núria Albertí i Mercè 

Galí (il·lustr.). Vilanova i la Geltrú: El cep i la nansa, 

2017. (Olívia). ISBN 978-84-946346-1-1 

Una primera experiència d'haikús per a nadons, tots 

ells relacionats amb hàbits dels més petits, com anar 

a la platja, la pluja, saltar sobre els bassals, jugar 

amb cotxes o fer una banyera.  

 

 

Sant Jordi. Glòria Fort. Vilanova i la Geltrú: El cep i 

la nansa, 2017. (Mini). ISBN 978-84-17000-00-4 

La llegenda de Sant Jordi explicada i il·lustrada per 

als més petits. A cada pàgina hi ha una frase 

acompanyada d'una imatge. 

 

 

Una història de formes. Sebastià Serra. Barcelona: 

Combel, 2017. (Una història de...). ISBN: 978-84-

9101-164-4 

Una col·lecció de llibres tot cartró amb encaixos 

sobre els conceptes bàsics i un passeig pels 

escenaris de la història que captivarà els més petits. 

Les formes es presenten de forma innovadora amb 

unes il·lustracions que recreen l’edat mitjana. 

Cicle inicial 

 

El cocodril enamorat. Daniela Kulot. Pontevedra: 

Kalandraka, 2017. ISBN: 978-84-8464-287-9 

Aquest títol és el primer d´una sèrie d´àlbums 

protagonitzats pel Cocodril i la Girafa, dos 

personatges que s´enamoren i formen una parella 

peculiar. Aparentment, la seva relació pot resultar 

complicada perquè la diferència més notable entre 

ells és l´alçada. 

 

 

Contes curts d’animals en perill. Jordi Sierra i 

Fabra i Francesc Rovira (il·lustr.). Barcelona: 

Brúixola, 2016. ISBN: 978-84-9906-769-8 

Als més menuts, els encantaran aquests contes 

divertits de Jordi Sierra i Fabra, protagonitzats per 

animals en perill d’extinció. Gràcies a les fitxes que 

trobareu al final, il·lustrades amb fotografies 

espectaculars, aprendran, a més, a conèixer-los i 

tenir-ne cura.  

 

 

Podries. Joana Raspall i Ignasi Blanch (il·lustr.). 

Barcelona: Takatuka, 2017.  ISBN: 978-84-16003-

82-2 

Aquesta senzilla reflexió sobre la condició humana 

en forma de poema, dirigida a petits i a grans, és 

un homenatge emotiu a totes les persones que han 

hagut d’abandonar involuntàriament casa seva. 

 

 

Sant Jordi i el drac. Meritxell Martí i Xavier 

Salomó (il·lustr.). Barcelona: Combel, 2017. (MIni 

pops). ISBN: 978-84-9101-178-1 

Entreu en els escenaris pop-up d’aquest nou títol 

de la col·lecció Minipops i descobriu la llegenda de 

Sant Jordi com mai l’havíeu vist. 

 

 

T’estimo (quasi sempre): pop-up. Anna Llenas. 

Barcelona: Estrella polar, 2017. ISBN: 978-84-

9137-047-5 

En Lolo i la Rita són molt diferents. Acceptar les 

diferències sovint no és fàcil... Però qui els va dir 

que ho seria? 

Un conte per a nens i grans que convida a la 

comprensió d’allò que ens fa diferents, mostrant el 

màgic efecte dels pols oposats. 

 

Cicle mitjà 

 

Espera’t, Miyuki. Roxane Marie Galliez i Seng 

Soun Ratanavanh (il·lustr.). Barcelona: Joventut, 

2016. ISBN: 978-84-261-4397-6 

Un bell conte per aprendre l’art de la paciència i de 

la contemplació. 

Un text poètic i subtil acompanyat per unes 

meravelloses il•lustracions de l’elegant traç de la 

Seng Soun Ratavanah. 

 

El gran llibre de les bèsties. Yuval Zommer. 

Barcelona: Joventut, 2017. ISBN: 978-84-261-

4412-6 

Per què els llops udolen a la lluna? És cert que les 

hienes riuen? Troba les respostes a aquestes 

preguntes bestials, i moltes més, a dins del llibre. 

Descobreix tota mena de bèsties en el primer llibre 

d'animals per gaudir llegint amb els més joves. 

 

Meravellosos veïns. Hélène Lasserre i Gilles 

Bonotaux (il·lustr.). Barcelona: Bira Biro, 2016. 

ISBN: 978-84-16490-30-1 

Una família de llops en moto, unes vaques 

ecologistes, un porquet fotògraf, unes cigonyes 

sobre la teulada, uns cocodrils cambrers, uns 

elefants melòmans, una girafa i fins i tot un pop que 

teixeix uns petits barrets per als peixos... Tot això 

capgira una mica la vida tranquil·la i ordenada dels 

meus veïns les ovelles. 

 

Plouen poemes. Morad Abselam (il·lustr.). Vic: 

Eumo, 2017. ISBN: 978-84-9766-591-9 

“Plouen poemes!” és una expressió de joia i 

sorpresa com la que senten els nens i nenes quan 

llegeixen, escolten o reciten poesia. Aquesta 

antologia inclou més de cent trenta textos poètics, 

agrupats en eixos temàtics, perquè els infants 

diguin, sentin, llegeixin i comparteixin poesia amb 

altres infants i amb els adults del seu entorn. 

 

Que bé que ens ho hem passat. Michel Morpurgo 

i Quentin Blake (il·lustr.). Barcelona: Bambú, 2017. 

(Joves lectors; 25). ISBN: 978-84-8343-498-7 

La setmana que passen a la granja de Nethercott 

és la més esperada per la mestra i els alumnes 

d’una escola de Londres. Allà hi fan feina de 

grangers de debò. Cada any tornen a la ciutat 

carregats d’anècdotes per explicar, però l’any que 

hi va anar en Ho, un noi orfe i refugiat, fou 

certament extraordinari. 

 


