
Cicle superior 

  

El bosc. Ricardo Bozzi i Violeta Lópiz i Valerio 
Vidali (Il·lustr.). Santander: Milrazones, 2018. 
ISBN: 978-84-947159-8-3 

 
Una caminada per un bosc cada cop més dens 
i perillós... una al·legoria sobre l’existència 
humana. Àlbum il·lustrat sobre el pas del temps 
i de la vida. 

 

 
Fuerte, suave, murmurado. Romana 
Romanyshyn i Andriy Lesiv (Il·lustr.). Albolote: 
Barbara Fiore, 2018.  
ISBN:  978-84-16985-05-0 

 
Una aposta valenta per un llibre d’informació 
molt original, ja que la precisió amb que 
analitza el tema és tan singular, com ho són les 
il·lustracions que l’acompanyen, dibuix molt 
esquemàtic de colors fluorescents.  
 

  

Gulliver. Jonathan Swift i Chris Riddell 

(Il•lustr.).  Barcelona: VV kids, 2018. 
ISBN: 978-84-316-8018-3 
 

Els 4 viatges de Gulliver explicats d’una manera 

apassionant. El país dels nans, el dels gegants, 

l’illa volant amb científics rars i el poblat amb 

cavalls d’una intel•ligència superior. 

  

La señorita Bubble. Ledicia Costas i Andrés 
Meixide (Il·lustr.). Madrid: Anaya, 2018. (Sopa 
de libros. Serie verde; 191).  
ISBN: 978-84-698-3598-2 

 
La senyoreta Bubble vivia en una casa 
deshabitada del poble. Ningú sospitava el que 
realment passava dins de la seva mansió... 
 

  

Sort de colibrí. Germán Machado. Barcelona: 
Baula, 2018. (Ala delta. Sèrie verda; 51).  
ISBN: 978-84-479-3617-5 
 
Un famós futbolista, ara ja molt gran, viu sol i trist. 
Un dia troba un colibrí ferit al seu jardí i decideix 
cuidar-lo amb l’ajuda d’un noi que viu al costat de 
casa seva. Això els canviarà la vida a tots dos. 
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Educació Infantil 

  

Iaia, para de fer fotos! Ilan Brenman i Guilherme 
Karsten (Il·lustr.). Barcelona: Baula, 2018.  
ISBN 978-84-479-3577-2 

 
És la història d’una nena i la seva àvia que no para 
de fer-li fotos allà on va. Una història tendre sobre 
la relació d’àvia i neta. 
 

  
Bestioles amagades. Lola Casas i Gusti (il·lustr.). 
Vilanova i la Geltrú: El cep i la nansa, 2018. 
(Olívia). ISBN: 978-84-17000-62-2 

 
Recull de rimes amb endevinalles i pistes per 
descobrir-les. Un bon llibre per introduir els més 
petits al món de la poesia. 
 

 

 

El camió de l’os Bernat. Patricia Hegarty. 
Barcelona: Combel, 2018.  
ISBN 978-84-9101-318-1 

 
El camió de l’os Bernat s’encalla en el fang i 

demana ajuda als seus amics. Un a un intentarà 

ajudar-lo sense èxit però finalment tots junts li 

trauran el camió del fang. 

 

 

 

Oh, oh, la pilota! Elisenda Roca i Rocio Bonilla 
(Il·lustr.). Barcelona: Combel, 2018. (Cavall. Sèrie 
trot).  
ISBN: 978-84-9101-346-4 

 
De vegades necessitem l’ajuda dels altres per 
aconseguir alguna cosa. Mira aquest conte i ho 
veuràs! 
 

 

 

 
A la platja. Susanna Mattiangeli i Vessela Nikolova 
(Il·lustr.). Barcelonia: El Patio, 2018.  
ISBN: 978-84-17114-41-1 

 
A la nena que protagonitza aquest conte, els seus 
pares li han advertit que no s’allunyi del para-sol 
vermell, però jugant i mirant tot el que passa al seu 
voltant es distreu i s’acaba perdent.  

 

Cicle inicial 

 

 

 

Dolent  Lorenz Pauli i Kathrin Schärer (Il·lustr.). 
Barcelona: Takatuka, 2018.  
ISBN: 978-84-17383-03-9 
 
Els animals de la granja acostumen a ser 
amables i respectuosos els uns amb els altres, 
però avui, per divertir-se, han decidit fer 
entremaliadures. 

  

La granota. Bernadette Gervais. Barcelona: 
Joventut, 2018.  
ISBN: 978-84-261-4459-1 

 
És un llibre per que el nen aprengui i comprengui 
coses d’ aquest animal de la natura: la granota. 
És un llibre amb solapes, que quan s’obren el 
nen aprèn curiositats de la granota. Els nens 
aprenen jugant. Al final del llibre hi ha un joc per 
trobar les set diferències.  

 

 

 

Quina cua més rebel! Roser Atmetlla i Valentí 
Gubianas (Il·lustr.). Barcelona: Cruïlla, 2018. 
(Vaixell de vapor. Sèrie blanca; 109). 
ISBN: 978-84-661-4386-8 

 
En Gatàs és molt gran i fort, sempre es baralla i 
ningú no gosa portar-li la contrària. Però... 
 

 
 

  

Telma l'unicorn. Aaron Blabey. Barcelona: 
Barcanova, 2018.  
ISBN: 978-84-489-4275-5 

 
La Telma somia amb ser especial... Què estaria 
disposada a fer per aconseguir-ho? La seva 
felicitat està en joc per una mica de fama. Al final 
s’adona i torna a ser com al principi. 

 

  

La vaca del bric de llet. Sophie Adriansen i 
Mayana Itoïz (Il·lustr.). Barcelona: Bira Biro, 
2018. 

 ISBN: 978-84-16490-44-8 

 
La visió de la realitat des de la perspectiva, lògica 
i curiositat dels infants porta al protagonista a 
qüestionar-se i a afirmar, que dins del bric de llet 
hi ha una vaca real. 

 

Cicle mitjà 

 

 
Caja. Patrick Wirbeleit i Uwe Heidschötter 
(il·lustr.). Barcelona: La casita roja, 2017. (La 
casita; 9).  
ISBN: 978-84-945769-8-0 
 
Mateo recoge una caja de cartón de la calle. 
Pero resulta que es una caja mágica con la que 
vivirá aventuras emocionantes. 

 
 

 

 

Dinosaures i altres animals prehistòrics. 
Matt Sewell. Barcelona: Blume, 2018.  
ISBN: 978-84-17254-63-6 

 
Llibre de coneixements sobre dinosaures que 
pretén donar una nova visió d’aquests animals 
prehistòrics.  

 

 

  

Profesión: cocodrilo. Giovanna Zoboli i 
Mariachiara Di Giorgio (il·lustr.). Buenos Aires: 
Adriana Hidalgo, 2018. (Pípala).  
ISBN: 978-987-4159-23-6 

 
Al amanecer, en cada gran ciudad, millones de 
personas se despiertan, se levantan, desayunan 
y se preparan para ir a trabajar. El protagonista 
de este libro, un hermoso cocodrilo verde, no es 
una excepción. 
 

  

Que venen els fantasmes! David Fernández 
Sifres i Ximena Maier (il·lustr.). Barcelona: 
Baula, 2018. (Ala delta. Sèrie blava; 47).  
ISBN: 978-84-479-3616-8 
 
Tres amics estan convençuts que al casalot on 
s’ha de construir un poliesportiu hi ha 
fantasmes i fan tot el que poden per fer-los 
fora. 

 

  

Soc una nou. Beatriz Osés i Jordi Sempere 
(Il·lustr.). Barcelona: Edebé, 2018. (Tucán. 
Sèrie taronja; 16).  
ISBN: 978-84-683-3458-5 

 
L’Omar és un nen de 10 anys que perd els 
seus pares ofegats mentre fan la travessa per 
mar, fugint del seu país en  guerra. 
Aconseguirà quedar-se amb la Sra. Marinetti? 
 

 

 


