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  XXT! A DORMIR
Dorothée de Monfreid. Ed. Harper Collins

A pàgina dreta i esquerra hi ha unes llargues lliteres 
amb quatre llits cadascuna. Vuit amics comparteixen 
habitació però hi ha qui li costa més dʼagafar el son... 
xxt! A dormir!

ELS MEUS VEÏNS. 
ELS INSECTES. 

François Lasserre i Amélie Falière. Ed. Combel

Potser no te nʼhas adonat mai, però hi ha tota una 
colla de bestioles que viuen a casa teva. Un llibre 

amb solapes per trobar els animalons que viuen a 
casa entre tots nosaltres.

POLLS
Il. Àfrica Fanlo. Text Laia Figueras i Núria Puyuelo. Ed. Nanit

Polls que ens presenta en Blai, un nen que està fart de 
tenir polls, uns animalons que segurament tots coneixeu. 
A més, el conte inclou moltes curiositats d'aquest animal. 
El conte està basat en la cançó de Xiula.

AVIS, PIRANYES I ALTRES 
HISTÒRIES?

Rocio Bonilla. Ed. Animallibresa 

En Nico i lʼavi Roderic van a pescar plegats, 
comparteixen moments de lectura, parlen dʼart, 

passegen amb bicicleta i fan els deures de mates. 
Tot això quan no fugen dʼun munt de piranyes, és 

clar! 

¡AQUÍ SE CONSTRUYE! 
UNA HISTORIA EN DIBUJOS
Doro Göbel i Peter Knorr. Ed. Lóguez

En un vell solar es construeix una casa: Fonaments, 
parets, teulada i els nous veïns.
El barri canvia, hi ha més llocs per a jugar i la natura i el 
verd guanyen terreny.

TOT EL QUE SÉ QUAN 
M'ENFADO!

Jaume Copons. Il. Emilio Urberuaga. Ed. CombelL

Poc o molt, tothom s'enfada. Quan ens enfadem, 
diem coses que no volem dir i fem coses que no 

volem fer, però... ho podem evitar?
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CICLE INICIAL

MARE MEDUSA 
Kitty Crowther. Ediciones Ekaré  

La Mare Medusa cuida de la seva petita nena. Però 
arriba un dia que lʼha de deixar anar per establir altres 
lligams amb ella i deixar que conegui els altres, obrir 
més el seu món i deixar-la volar, créixer i fer-se més 
gran.

ÉS EL MEU ARBRE
Olivier Tallec. Ed. Bira-Biro

Mʼencanten els arbres. Mʼencanta aquest arbre. És el 
meu arbre. Son les meves pinyes!, defensa lʼesquirol.

NÚVOLS AL CAP
Elena Val. Akiara Books

Aquest llibre tracta dʼun tema que fa més por 
que la mort: la demència. Una delicada i tendra 
relació entre un nen i la seva àvia que no toquen 
de peus a terra. “Diuen que jo tinc el cap als 
núvols i que lʼàvia té núvols al cap”

LA MERCY WATSON AL RESCAT 
Kate DiCamillo. Il. Chris Van Dusen. Ed. Corimbo

El Sr. I la Sra. Watson tenen una porqueta que es 
diu Mercy. Una veritable meravella porquina. Una 
nit decideix allitar-se entre tots dos Watson: una 

mala notícia per al llit i encara pitjor per als Watson.

LʼOLIVER BUTTON ÉS UNA 
NENA

Tomie de Paola. Ed. Kalandraka

És diferent; no practica esports ni els jocs habituals 
per a altres nens. Un clàssic que, des de l'emoció i la 

sensibilitat, anima a l'autoafirmació i l'empatia 
enfront dels estereotips i la incomprensió. 

ARIOL 4: UNA PRECIOSA 
VAQUILLA

Emmanuel Guibert. Ed Harpercollins
És un dels quatre volums dʼaquesta sèrie de còmics 

dʼAriol. És un llibre divertit ple dʼhumor i fàcil de 
llegir. Explica anècdotes de la vida quotidiana de 
lʼAriol amb els seus amics i també amb la família.



CICLE MITJÀ

LA SARA I EL PELUT 
I EL COR TRENCADÍS
Jan Birck. Ed. Cuatro Azules 
La mare de la Sara està trista, no vol fer res i plora 
sovint. Un dia coneix algú i se sent més feliç. Aquest 
desconegut però no acaba dʼagradar a la Sara: és un 
pare fals! La Sara convoca a tota la colla per 
desemmascarar aquest pare fals però les coses no 
sortiran pas com les havia planejat 

ELS CONTES DE FANTASMES
DE LʼAVI
James Flora. Blackie Books

Plou, fa fred, el vent xiula i tomba els arbres, els llamps 
trenquen el cel... una nit fantàstica per quedar-se a casa 
i escoltar històries terrorífiques que fan por, molta por.

LʼEXTRAORDINÀRIA HISTÒRIA
DE LA GALLINA TICA. 
André Bouchard. Ed. Baula 

La Tica és una gallina de ciutat i viu només per pondre 
ous i més ous a la fàbrica. Un dia però canviarà la seva 
vida per viure una extraordinària aventura.

ELS COLORS DE LA 
NOSTRA PELL

Karen Kats. Ed. FUND. Intermon Oxfam

La petita Lena vol pintar un quadre dʼella mateixa. 
Pensa en pintar la seva pell de color marró, però 

quan surt a passejar amb la seva mare, Lena 
sʼadona que existeixen moltes tonalitats dʼaquest 

color. 

EN PETTSON SEʼN VA 
DE PESCA

Sven Nordquist. Ed. Flamboyant
El gat Findus mai havia vist en Pettson de tan mal 
humor. Havia dʼinventar-se alguna cosa que el fes 

feliç una altra vegada.
—Podem anar a pescar! —va suggerir.

Però en Pettson no va voler. Feia fred, plovia, i 
havia de cavar lʼhort i tallar llenya…

LA BELLESA DEL FINAL
 Alfredo Colella i Jorge González. Ed. A buen paso

Un amor, una amistat, una vida. És difícil acceptar que 
les coses sʼacaben. Seguint el pas lent dʼuna tortuga 

aquest llibre ens explica que també hi ha una bellesa 
del final.



LA CRIDA DEL BOSC
Jack London. LʼAltra editorial

La vida tranquil·la i relaxada del Buck, un gos domèstic 
que ha nascut en una casa benestant, canvia 
radicalment quan uns buscadors dʼor sense escrúpols 
el segresten i se lʼemporten a les terres inhòspites i 
glaçades de lʼÀrtic.

LES AVENTURES DʼEN CEBETA
Gianni Rodari. Trad. Àlvar Valls. Sembra Llibres

En Cebeta és un gran lluitador contra lʼopressió i 
la supèrbia del poder. Una divertida faula de 
fruites i verdures del genial Rodari.

JEFFERSON
Judy Blume. Ed.Viena

En aquest llibre els animals fan coses com els humans: 
van a la biblioteca a buscar llibres, prenen gelats i van a la 
perruqueria. Una sorprenent novel·la policíaca entre 
humans i animalons per a públic jove.

EL MARQUÉS DE LA BALLENA. 
TRAGICOMEDIA EN SEIS ACTOS PARA TRES 

PERSONAJES Y UNA BALLENA
François Place. Ed. Nuevo Nueve

La divertida i tràgica història de com el regne de 
Minilandia va intentar enlluernar el món sencer i la 

cosa no va anar com sʼesperava....  

PLASTICUS MARITIMUS, UNA 
ESPÈCIE INVASORA

EAna Pêgo. Il. Isabel Minhós Martins i Bernardo 
Carvalho. Ed. Kalandraka

Cada hora que passa, mil tones de plàstic van a 
parar als oceans. L'equivalent a un camió ple de 

plàstic per minut! Pel fet de ser artificial, invasora, 
contaminant i tenir una vida tan llarga, es mereix 

tenir els dies comptats!    

QUÈ PUC ESPERAR? 
EL LLIBRE DE LES PREGUNTES. 

Britta Teckentrup. Libros del zorro rojo

Com veure el món quan sigui gran? Es pot no 
pensar en res? Un món de preguntes que inspiren al 

lector a buscar les respostes i a no deixar de fer-se 
més preguntes.

CICLE SUPERIOR



PER COMPARTIR

Mònica Peitx. Il. Cristina Losantos. Ed. Joventut

En Bru té 7 anys i avui està trist perquè a 
lʼescola li han dit “vaca”.

Un llibre per a saber més sobre la nutrició i 
lʼobesitat infantil.

QUANT MESURA? 
Mireia Trius i Òscar Julve. Zahorí Books

Aquest llibre ajudarà els més petits a entendre el 
significat de les mesures comparant unitats amb 
objectes físics o situacions de la vida real que ells 
coneixen. A partir de comparacions senzilles i 
divertides, podran visualitzar diferents unitats de 
longitud, de superfície, de pes, de temperatura i 
de temps.

TANTES DITES, TANTES RIMES. 
DIVERTIMENT POÈTIC AMB DITES POPULARS.
Poemes de Fran Nuño. Il. De Joan Barceló. Yekibud Editores

Un divertiment poètic amb dites populars. A les 
seves pàgines, hi ha plasmat els poemes que sʼha 
inventat a partir de frases fetes populars que ferm 
servir diàriament: en un tres i no res, tal dia farà 
un any, el cap ple de pardals… 

LA MIA I EN BRU CREIXEN SANSCORONAVIRUS. 
UN LLIBRE PER A NENS I NENES.

Un llibre digital perquè els infants entenguin el 
coronavirus i les mesures preses per controlar-lo. Amb 
un llenguatge senzill i dibuixos que il·lustren la situació, 
el valor afegit del títol és el seu rigor científic.

Axel Scheffler, Elizabeth Jenner, Kate Wilson. Ed. Estrella Polar 

UN MILLÓN DE PUNTOS

Un llibre de números diferent, que comença per lʼ1 i 
que a cada pas de pàgina dobla el número anterior, de 

manera que arribem a llegir números molt i molt 
grans. Al lector se li desperta el repte de sumar o fer 

lʼaproximació del número que apareixerà abans de 
girar la página. Un llibre original per jugar i aprofundir 

en les matemàtiques.

Sven Völker. Ed. Océano

EL GRAN LLIBRE DE LES FLORS. 
Yuval Zommer. Ed. Joventut

Per descobrir tot tipus de plantes amb flors de colors 
brillants, carnívores, estranyes i meravelloses de tot el 

món.



Seminari de Biblioteques Escolars de Gràcia 
Pla de Formació de Zona SE-CRP de Gràcia 

- ESC Pare Poveda 
- ESC Turó del Cargol 
- ESC Reina Violant 
- C Gravi
- ESC Rius i Taulet

- ESC Baldiri Reixac
- ESC Josep Maria Jujol 
- ESC Josep Maria de Sagarra 
- ESC Pau Casals Gràcia
- ESC Montseny

Col·labora: 
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