
EDUCACIÓ INFANTIL 

 El petit globus vermell 

Iela Mari. Ed Kalandra 
Una taca vermella es va 

transformant a cada pàgina per 

anar construint el fil narratiu d’una 

història sense paraules. Una petita 

joia d’una delicadesa 

extraordinària 

 

Gireu la tortuga 
Susanna Isern. Il. Pep Montserrat. 

Ed. Combel 

La Tortuga s’ha capgirat i no es pot 

tornar a posar de peus a terra. Sort 

en te de l’ajuda de la resta 

d’animals del bosc.  
(edició  Cat / cast) 

 Sota el mateix cel 

Britta Teckentrup. Ed. Brúixola 
Tots vivim sota el mateix cel encara 

que tots siguem ben diferents 
(edició  Cat / cast) 

 L’ànec pagès 

Martín Wadell. Il. Helen 

Oxenbury. Ed. Joventut 
El pagès és un dropo i es queda tot 

el dia al llit mentre l’ànec fa totes 

les feines de la granja. Fins que un 

dia la resta d’animals decideixen 

donar un cop de ma al pobre 

ànec i comença la revolta dels 

animals! (edició  Cat / cast) 

 Pingüí 

Polly Dunbar. Ed. Kókinos 
El regal d’aniversari d’en Lu és un 

pingüí....però què es pot fer amb 

un pingüí? I a més a més no parla. 

Què pot fer en Lu perquè en Pingüí 

parli   (edició  Cat / cast) 

 Però, perquè no avancen? 

Tomoko Ohmura. Ed. Corimbo 
S’ha organitzat una cua de mil 

dimonis i tots els vehicles estan 

aturats. Però, per què no 

avancen? 
(edició  Cat / cast) 

CICLE INICIAL 

 Què vol dir això? 

Enric Jardí. Ed. Combel 
Et convidem a fer un viatge per 

signes que trobem sovint al nostre 

entorn. Colors, fletxes, lletres...Són 

senyals que veiem cada dia i 

aquest llibre t’ajudarà a saber 

què ens volen dir (edició  Cat / cast) 

 L’ossa i el llop 

Daniel Salmieri. Ed. Ekaré 
El llop i l’ossa surten a passejar pel 

bosc i es troben... és el 

començament d’una bonica i 

llarga amistat. 
(edició  Cat / cast) 

 El violí d’en Patrick 

Quentin Blake. Ed. Blackie 

Books 
Quan en Patrick toca el violí tot es 

transforma per esdevenir un món 

millor per a tothom 
(edició  Cat / cast) 

 Robinson 

Peter Sís. Ed. Ekaré 
Un viatge a una illa llunyana, 

misteriosa i una mica salvatge. 

Una gran aventura però per sobre 

de tot una història d’amistat. 

 Lenny Llamàntol es queda a 

sopar 

Finn Buckley i Michael Buckley 

Il. Catherine Meurisse, Ed. 

Libros del zorro rojo 
A Lenny llamàntol l’han convidat 

a un sopar de gala. Però...segur 

que es quedarà a sopar? 
(edició  Cat / cast) 

 Little Beauty 

Anthony Browne. Ed. Walker 

Books 
La història d’una gran amistat 

entre un petit gatet i una gran 

goril·la. 

CICLE MITJÀ 

 Ariol, amigos del alma 

Emmanuel Guibert i Marc 

Boutavant. Ed. Harper Kids 
Tercera entrega de la sèrie de 

còmics del burret Ariol i els seus amics 

 Jenny, tiburón 

Lisa Lundmark. Il. Charlotte 

Ramel. Thule Ediciones 
La Jenny és una gran lectora i el que 

més li agrada és saber tota mena de 

coses sobre la vida dels taurons. 

 Björn, i l’ample món 

Delphine Perret. Ed. Joventut 
Sis històries de l’os Björn i els seus 

amics del bosc. Històries per gaudir 

de la natura i de les petites coses que 

es fan feliços de veritat. 
(edició  Cat / cast) 

 Visca les ungles de colors! 

Alícia Acosta i Luis Amavisca. Il. 

Guti. Ed. NubeOcho 
A en Joan li agradava pintar-se les 

ungles, fins que a l’escola se’n van 

començar a riure. Aleshores el pare 

va decidir que ell també es pintaria 

les ungles (edició  Cat / cast) 

 En Serafí i els seus invents 

meravellosos (edició  Cat / cast) 

Philippe Fix. Ed. Flamboyant 
En serafí és un somiador i un gran 

inventor. Viu amb el seu amic, en 

Llamut, i tots dos lliuten contra 

l’especulació immobiliària i l’egoisme 

per construir una ciutat més justa, 

més neta i més lliure per a tothom 

 La meva súper família 

Gwendoline Raisson. Il. Magali Le 

Huche. Ed. Flamboyant 
Al Tomàs li agradaria el seu arbre 

genealògic, però la seva superfamília 

és un bon embolic! 
(edició  Cat / cast) 



CICLE SUPERIOR 

 Pueblo frente al mar 

Joanne Schwartz. Il. Sidney 

Smith. Ed. Ekaré 
Un dia a la vida d’un nen que viu al 

costat del mar en un petit poble 

mariner. La seva vida i la de tota la 

seva família, des de fa 

generacions, sempre ha estat 

marcada pel fet de treballar a la 

mina 

 Quin dia tan bèstia! 

Mary Rodgers. L’Altra Editorial 
“Aquest matí, quan m’he 

despertat, m’he trobat que 

m’havia convertit en ma mare” 

això és el que li passa a l’Annabel 

després d’haver tingut una forta 

discussió amb la mare 

 La platja dels inútils 

Àlex Nogués. Il. Bea Enríquez. 

Ed. Akiara 
“Em dic Sofía. Tinc onze anys i mig i 

quan sigui gran vull ser inútil” 
(edició  Cat / cast) 

 248 funerals i un gos 

extraordinari 

Deborah Wiles. Ed. Viena 
La protagonista d’aquest història 

diu que ha assistit a 247 funerals i 

només té deu anys! La seva família 

porta la funerària del poble. 
(edició  Cat / cast) 

 Els diaris de la Cirera / La Pluja 

d’estels 

Joris Chamblain i Aurélie Neyret. 

Ed. Alfaguara 
El millor còmic infantil del festival 

d’Angulema (França) 
(edició  Cat / cast) 

 Un mar de plàstic 

Kirsti Blom i Geir Wing 

Gabrielsen. Ed. Takatuka 
Aquest llibre explica com l’oceà 

s’està convertint en un abocador 

d’on mengen les aus marines 
(edició  Cat / cast) 

PER COMPARTIR 

 A l’aigua 
Pittau i Gervais. 

Ed. Cruïlla 

 

Els gran llibre 

dels ocells. 

Yuval Zommer 

Ed. Joventut 

(ed. Cat i cast) 

 Boníssim. 

Poemes per 

llepar-se’n els 

dits. 
Salvador 

Comelles 

Il.Mercè Galí 

Pub. Abadia de 

Montserrat 

 Inventari dels 

arbres 

Virginie 

Aladjidi i 

Emmanuelle 

Tchoukriel 

Faktoria K de 

llibres 

(ed. Cat /cast) 

 El fil invisible de la 

natura. 

Gianumberto 

Accinelli.  

Il. Serena Viola 

Libros del zorro 

rojo 

(ed. Cat / cast)  

Rigo i Roc 

Lorenz Pauli i 

Kathrin 

Schärer.  

Pagès Editor 

(ed. Cat / 

cast) 

 

Seminari de coordinació de Biblioteques Escolars 

Pla de Formació de Zona SE-CRP de Gràcia 

 

   ESC Baldiri Reixac ESC Pare Poveda 

   ESC Josep Maria de Sagarra ESC Turó del Cargol 

   ESC Josep Maria Jujol ESC La Farigola de 

Vallcarca 

   ESC Pau Casals-Gràcia Escola Gravi 

   ESC Montseny  

Col·labora 

 
Els llibres també els podreu trobar a les Biblioteques Públiques de 

Gràcia: 

Biblioteca Jaume Fuster 

Biblioteca Vila de Gràcia 

Biblioteca Vallcarca i Penitents 

 

 

  

  
 


