
Cicle superior 

 

Anatomia. Hélène Druvert  i Jean-Claude 
Druvert. Madrid: Maeva, 2017. ISBN 978-84-
16690-86-2 
Una nova i divertida manera d‘aprendre més sobre 
el cos humà a través de la descoberta i la 
curiositat. Aquest llibre de coneixements sobre 
anatomia permet endinsar-se pels diferents indrets 
del cos mitjançant diverses tècniques d’encunys i 
solapes. 

 

Cas obert: segueix la pista! Àngels Navarro i 
Jordi Sunyer (il.). Barcelona: Combel, 2017. 
ISBN 978-84-9101-253-5 
Llibre-joc que proposa al lector que faci de detectiu 
i resolgui els 9 casos que es presenten. El lector ha 
de descobrir els culpables exercitant la ment amb 
jocs d’observació, de lògica i raonament, de 
llenguatge i de càlcul a partir de les pistes que es 
donen en cada cas. 

 

Contes de bona nit per a nenes rebels. Elena 
Favilli i Francesca Cavallo. Barcelona: 
Estrella Polar, 2017. ISBN 978-84-9137-337-7 
Aquest llibre narra les vides extraordinàries de cent 
dones valentes i, a més, conté les il·lustracions de 
seixanta artistes d'arreu del món. Són biografies de 
dones de totes les èpoques fins a l’actualitat amb 
una clara intenció de fer-les visibles. 

 

La immortal. Ricard Ruiz Garzón i Maite 
Gurrutxaga (il.). Barcelona: Edebé, 2017 
(Tucà. Sèrie verda; 15). ISBN 978-84-683-
3314-4 
La Judit té gairebé dotze anys i un do per dibuixar. 
Està preparant-se per a un concurs de dibuix quan, 
inesperadament, els escacs es creuen en el seu 
camí i comença a aficionar-s’hi. Des de llavors la 
Judit jugarà moltes partides, però n’hi ha una li 
canviarà la vida:  

 

L'Ot i els gegants de gel. Neil Gaiman i Chris 
Riddell (il.). Barcelona: Cruïlla, 2017. ISBN 
978-84-661-4321-9 
En un poblet de l’antiga Noruega hi viu en Rarot, 
un noi que tothom coneix com a Ot. Després de la 
mort del seu pare fuig lluny de casa. Un dia, 
endinsat al bosc, es troba un ós, una guineu i una 
àguila; tres criatures molt estranyes que 
l’arrosseguen al viatge més extraordinari que mai 
hagi imaginat.  
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Educació Infantil 

 

A veure si em veus. Surya Sajnani. Barcelona: 
La Galera, 2017. ISBN 978-84-246-6100-7 
Un llibre de cartró de gran format, ple de color i amb 
molts animals perquè els nens es diverteixin aprenent. 
Cada pàgina es centra en un hàbitat diferent i conté 
diferents animals amagats en les grans imatges estil 
mosaic. Les preguntes del llibre animaran als petits 
lectors a comptar de l'1 al 10 mentre passen les 
pàgines. 

 

L'armilla d'en Ratolinet. Yoshio Nakae i Noriko 
Ueno (il.). Madrid: Lata de sal, 2017 (Vintage). 
ISBN 978-84-946650-2-8 
El ratolinet rep un regal de part de la seva mare: una 
armilla preciosa teixida per ella. Tots els seus amics del 
bosc, cadascun més gran, li demanen l'armilla per 

emprovar-se-la i ell els hi deixa a tots, i l'armilla es va 
estirant. Al final, una sorpresa espera al lector perquè 
encara que l'armilla està estirada... de tots els 
problemes sempre es pot treure una solució. 

 

L'avellana. Anne-Florence Lemasson i 
Dominique Ehrhard. Barcelona: Combel, 2017.  
ISBN 978-84-9101-281-8 
L’hivern ha arribat. Pàgina a pàgina, la neu va cobrint 
una avellana que li cau a l’esquirol. Altres animals (que 
es van desplegant en pop-up) es van acostant a 
l’escena fins que la primavera arriba novament i un 
arbre comença a créixer: un avellaner. 

 

 

Bon Nadal. Glòria Fort. Vilanova i la Geltrú: El 
cep i la nansa, 2017 (Mini).  
ISBN 978-84-17000-29-5 
Les festes de Nadal explicades per als més petits per 
descobrir els elements més representatius i tradicionals 
en odre cronològic: el calendari d’advent, el Pessebre, 
l’arbre de Nadal, el tió, mengem neules i torrons, 
cantem nadales, rebem els tres Reis i els hi donem la 
carta, fins que arriba el final de les vacances i ens 
acomiadem del Nadal fins l’any vinent. 

 

El primer udol del llobató. Laura McGee 
Kvasnosky i Kate Harvey McGee (il.). Sant Cugat 
del Vallès: Símbol, 2017 (Símbolet). ISBN 978-
84-15315-37-7 
Avui ha de ser el primer udol del Llobató i el pare l’hi 
ensenyarà. Ja de nit, pugen al cim d’un turó per 
mostrar-li com ho fa, però el llobató no se’n surt tal i 
com el pare s’esperava. Tan se val, el pare es posa al 
costat del seu fill i es diverteixen udolant igual que el 
llobató. 

 

Cicle inicial 

 

La gota de pluja que tenia por. Jordi Sierra i 
Fabra i Betania Zacarias (il.). Barcelona: 
Cruïlla, 2017 (Vaixell de vapor. Sèrie blanca; 
106). ISBN 978-84-661-4226-7 
Fa tant temps que no plou que la terra s'està 

assecant, fins que un dia arriba una gran tempesta. 

Totes les gotes de pluja es tiren dels núvols 

confiades. Totes? No. N'hi ha una que es queda 

esporuguida en un racó. Què farà, el núvol, quan 

ho sàpiga? Com la podrà ajudar? 

 

No és caca. Mark Sommerset i Rowan 
Sommerset (il.). Barcelona: La Galera, 2017.  
ISBN 978-84-246-6157-1 
La petita Berta està avorrida…. Quan arriba l’ Artús 

el gall dindi pallús, la temptació de fer-li una mala 

passada és massa gran per resistir-s’hi!. 

 

La nena que volia carbó. Cristina Sardà. 
Barcelona: Baula, 2017 (Nous i esbojarrats; 
9). ISBN 978-84-479-3550-5 
La Nit de Reis és a tocar i la Gemma vol que els 

Reis li duguin carbó. 

El seu germà sap el que ha de fer: “ Si vols que et 

duguin carbó. T’hauràs de portar malament”. 

La Gemma només té cinc dies per fer-la ben 

grossa. 

 

Els problemes d’en Pingüí. Jory John i Lane 
Smith (il.). Barcelona: Alba, 2017.  
ISBN 978-84-9065-337-1 
La vida d’en pingüí és molt complicada. No li 

agrada res del lloc on viu, ni els animals que viuen 

prop seu, vol volar però no pot, fins que un dia 

troba una morsa que el fa reflexionar i se n’adona 

que malgrat totes les dificultats està exactament on 

li correspon estar. 

 

El ren de Nadal. Nicola Killen. Barcelona: 
Ediciones B, 2017. ISBN 978-84-16712-49-6 
És la nit de Nadal i un soroll estrany desperta la 

Lucia. Què pot ser? Decidida a descobrir-ho surt de 

casa i segueix el soroll a través de la neu i pel camí 

troba un nou amic. Així comencen una aventura 

màgica i un Nadal que la Lucia no oblidarà mai... . 

Cicle mitjà 

 

El camí de Marwan. Patricia Arias i Laura 
Borràs (il). Vilanova i la Geltrú:  El Cep i la 
Nansa, 2017. ISBN: 978-84-17000-31-8 
"El camí de Marwan" està fet de coratge i memòria. 
Molt lluny, a la seva terra, viuen els seus records. 
Marwan és un nen que, juntament amb milions 
d'éssers humans, travessen mars i deserts, fugint 
de la guerra i la fam, a la recerca d'un altre lloc.  

 

El zoo petrificado. Joris Chamblain i Aurélie 
Neyret. Barcelona: Alfaguara, 2017 (Los 
diarios de Cereza; 1).ISBN 978-84-204-8629-1 
Cerise es una niña de 11 años que sueña con ser 
novelista. ¡Incluso ha comenzado a escribir sus 
libros! Su tema favorito: la gente, especialmente los 
adultos. A Cerise le encanta tratar de adivinar qué 
secretos esconden... . 

 

El secret de la Sagrada Família. Salvador 
Comelles i Linhart (il.). Barcelona: Abadia de 
Montserrat, 2017. ISBN 978-84-9883-924-1 
Tot comença quan un brocanter  descobreix una 
carta d’Antoni Gaudí en la que parla d’un secret 
que ningú no sabia. Dos nens, en Joan i en Pere, 
intenten descobrir quin és aquest secret que 
s’amaga a la Sagrada Família.  

 

El senyor Oriol. Thomas Baas. Sant Cugat 
del Vallès: Símbol, 2017 (Simbolet).  
ISBN 978-84-15315-39-1 
El senyor Oriol és un senyor normal que té una 
vida tranquil·la i rutinària que a ell ja li està bé. Té 
un ocellet, en Piu-Piu, que viu a la seva gàbia i li fa 
companyia. Un bon dia deixa de cantar, tot buscant 
la solució a aquesta dissort, corre una aventura per 
la jungla on troba la resposta a la felicitat del ocellet 
i paral·lelament a la seva.  
 
 

 

El zoom dels animals. Gonzague Lacombe i 
Laure du Faÿ (il.). Barcelona: Baula, 2017.  
ISBN 978-84-479-3567-3 
Un llibre que reuneix jocs i informació. Endevina a 
quin animal pertany cada detall ampliat del seu 
cos. Descobreix 50 dels animals més exòtics del 
planeta! 
 
 
 
 
 

 


