
Cicle superior 

 

Tar Tar Blau.  Pinin Carpi i Iris de Paoli 

(il·lustr.). Barcelona: Bambú, 2017. (Joves 

lectors; 26). ISBN: 978-84-8343-499-4 

Tar Tar Blau viu una vida tranquil·la entre els seus 

tarongers, però se li complica quan decideix vendre 

el seu gelat de taronja... . 

 

 

Fill de dracs. Sébastien Perez i Justine Brax 

(il·lustr.). Barcelona: Baula, 2017. ISBN: 978-

84-479-3549-9 

Un nen que es diu Yomon i és fill d’éssers humans 

s’ha criat en una colònia de dracs al cim de les  

muntanyes i el seu desig més gran era arribar a ser 

com ells. 

 

La mona de l'assassí. Jacob Wegelius. 

Barcelona: Viena, 2017. (El jardí secret; 17). 

ISBN: 978-84-8330-955-1 

La Sally Jones és una goril·la amb unes qualitats 

excepcionals. Treballa de maquinista al vaixell 

Hudson Queen al costat del seu capità Henry 

Koskela. Un dia Henry Koskela és acusat d’un 

assassinat que es produeix al port de Lisboa.  

 

No llegiré aquest llibre. Jaume Copons i 

Òscar Julve. Barcelona: La Galera, 2017. 

ISBN: 978-84-246-6167-0 

En Juls no vol llegir el llibre que li ha donat la seva 

mestra, però no hi té res a fer. De molt mal humor, 

comença a llegir i ho critica tot fins que la Lia, la 

protagonista del llibre que llegeix, surt del paper i li 

diu quatre coses. Quin caràcter! 

 

 

La tecnologia. Simon Rogers i Studio Muti 

(il·lustr.). Barcelona: Flow Press, 2017. 

ISBN: 978-84-947418-3-8 

La tecnologia més complexa s’explica a través de 

gràfics espectaculars, que diverteixen i informen. 

Es tracten 7 capítols: El món de la tecnologia, els 

ordinadors, l’era de la robòtica, èxits de la 

medicina, els mitjans de transport, les 

comunicacions i el món de demà. 
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Educació Infantil 

 

A qui li agrada anar amb barret?. Bel Olid i 

Sebastià Serra (il·lustr.). Barcelona: Combel, 

2018. (Cavall. Sèrie Galop). ISBN: 978-84-9101-

350-1 

Al mig de la selva apareix un barret de copa alt i negre. 

No se sap de qui deu ser, però la major part dels 

animals l’ignoren, perquè els agrada vestir-se amb una 

indumentària més adient a la seva forma de ser. 

Finalment sembla ser que hi ha algú que sí que li 

agrada anar amb barret! 

 

És una bona idea?. Coralie Saudo i Kris Di 

Giacomo (il·lustr.). Madrid: Kókinos, 2018. ISBN: 

978-84-17074-14-2 

El petit elefant vol dormir al llit amb l’elefant gran. 

L’elefant gran diu que no, però ell s’hi esmuny quan 

l’elefant gran està dormint. L’elefant gran ronca i ocupa 

tot l’espai. El petit elefant no pot dormir en tota la nit... 

 

Mozart. Natacha Godeau i Anne-Katrin Behl 

(Il·lustr.). Valls: Cossetània, 2018. (Primeres 

notes musicals). ISBN 978-84-9034-683-9 

Aquest llibre explica la història d’un dels grans genis 

musicals de tots els temps, Mozart, amb música viva. 

Inclou un tast de cinc de les seves melodies 

clàssiques: Bastià i Bastiana, Marxa Turca,  Petita 

serenata nocturna, Simfonia núm. 40 i La flauta 

màgica.  

 

El garatge d'en Gus. Leo Timmers. Madrid: 

HarperColins, 2018. ISBN 978-84-17222-15-4 

En Gus és el propietari i treballador d’un taller de 

vehicles. Sempre rep molt content i disposat a ajudar a 

tots els seus clients i troba la solució adequada per 

cadascun d’ells amb els seu enginy, creativitat i bona 

feina. 

 

Una estranya bestiola. Mon Daporta i Óscar 

Villán (Il·lustr.). Barcelona: Kalandraka, 2017. 

ISBN: 978-84-16804-29-0 

Qui serà aquesta bestiola que viu en un conte de mai 

acabar?  

Cicle inicial 

 

Bon dia! Salvador Comelles i Mercè Galí 
(Il·lustr.). Barcelona: Publicacions de 
l’Abadia de Montserrat, 2018. ISBN: 978-84-
9883-969-2 
Saps què fan els pirates, els astronautes, els 

músics o els mags quan es lleven? Els poemes 

d'aquest llibre ens parlen del que fan ells i també 

del que fem nosaltres cada matí: obrir els ulls, 

mirar quin dia fa, vestir-nos, esmorzar...  

 

En Quimet i la Martina. Anna Obiols i Subi 

(il·lustr.). Barcelona: La Galera, 2018. ISBN: 

978-84-246-6273-8 

En Quimet és un ratolí de bosc que fa un viatge a 

la sabana. Allà hi troba l'amor de la seva vida: la 

Martina. 

 

L'engima de Vilagallina. Albert Arrayás. 

Barcelona: Babulinka, 2017.  ISBN: 978-84-

945843-4-3 

Pocs dies abans del famós concurs de “La Ploma 

Daurada”, les gallines de Vilagallina comencen a 

desaparèixer misteriosament. A cada desaparició, 

una nova pista… Qui serà el culpable? Estigueu 

atents! 

 

 

Gina i Ton. Antonio Ventura i Alejandra 

Estrada (il·lustr.). Barcelona: Kalandraka, 

2018. (Llibres per a somniar). ISBN: 978-84-

16804-42-9 

“Gina i Ton” plasma un moment quotidià entre una 

nena i el seu gat, que mantenen un tendre diàleg: 

les paraules d’ella s’entrellacen amb els 

pensaments d’ell; sembla que s’entenguin. 

 

 

Els meus veïns pirates. Jonny Duddle. 

Barcelona: Edicions del Pirata, 2018. ISBN: 

978-84-17207-03-8 

Quan la família pirata Jolley-Rogers va anar a viure 

a Vilaensopida del Mar, els rumors del seu estil de 

vida van córrer pel veïnat. Però amb tan pocs nens 

amb qui jugar, la Matilda desitjava conèixer la 

fascinant família que tenia ben a tocar! 

 

Cicle mitjà 

 

Billy y los Mimpins. Roald Dahl i Quentin 
Blake (il·lustr.). Barcelona: Alfaguara, 2018. 
ISBN: 978-84-204-8689-5 
Billy, un nen, viu en una casa prop d’un bosc 

misteriós  al que la seva mare li ha prohibit 

apropar-se perquè diu que hi ha monstres i éssers 

salvatges. Però un dia, decideix explorar-lo pel seu 

compte. 

 

El carter de l'espai. Guillaume Perreault. 
Barcelona: Joventut, 2018. ISBN: 978-84-261-
4498-0 
En Bob és un carter espacial a qui apassiona la 

seva feina amb la seva petita rutina, fàcil i sense 

embolics. A bord de la seva nau espacial, reparteix 

cartes i paquets a arreu de la galàxia. Però un 

matí, a l’oficina de correus, en passa alguna...i un 

nou itinerari trenca la seva rutina. 

 

 

Elétrico 28. Davide Cali i Magali Le Huche 

(il·lustr.). Barcelona: Flamboyant, 2018. 

ISBN: 978-84-947432-1-4 

A Lisboa, pujar a l'Elétrico 28 no és pujar a un 

tramvia qualsevol. Un simple trajecte es pot 

transformar en un viatge ple de sorpreses… i de 

petons. Corre! Afanya't a pujar-hi! L'Elétrico 28 

t'espera. 

 

 

El món és casa meva. Maïa Brami i Karine 

Daisay (il·lustr.). Barcelona: Zahorí Books, 

2017. ISBN: 978-84-947135-5-2 

Un bon llibre per a conèixer els infants del món: les 
seves famílies, els seus jocs, les seves festes, les 
seves postres favorites i, especialment, els seus 
somnis. 

 

Quan les nenes volen alt. Raquel Díaz 

Reguera. Barcelona: Lumen, 2017. ISBN: 

978-84-488-4903-0 

L’Ariadna, la Ximena i la Martina són tres nenes 

amb grans somnis. El senyor “sivolspots” els fa 

unes ales que les permetran volar. Però també hi 

ha el “nohoaconseguirasmai” que posarà traves a 

les nenes per tal que no ho puguin aconseguir. 

 


