
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una selecció feta pel Seminari de biblioteques escolars del Gironès i pel grup CLER (Club de Lectures 

Recomanables) de les Biblioteques públiques de comarques gironines. 
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Llegir sense saber-ne 
Llegir sense saber-ne 

George, Patrick. Contraris. Barcelona: Joventut, 2012 

Aquest és un llibre que ens introdueix en el món dels contraris. Girant les pàgines 

transparents del llibre podem descobrir aspectes diferents i oposats. És un llibre 

especialment destinat als més petits; amb colors molt vius i gràficament molt original, fet 

que estimula la imaginació i el diàleg amb els nens. És un llibre pensat per interactuar 

entre nens i adults. De la mateixa col·lecció i del mateix autor, trobem «Els nombres», 

també d’un estil molt similar a aquest però amb els nombres com a protagonistes. 

 

 

 

 

Krickelkrakels. El libro inquieto. Madrid: Kókinos, 2012 

Un llibre sorprenent, per llegir i gaudir de forma interactiva. El lector podrà convertir una 

granota en un príncep, obrir un ou, fer que canviï el clima, fer ballar monstres i puces o 

ajudar un paracaigudista a aterrar. Els seus autors, els Krickelkrakels, són un grup de 

il·lustradors alemanys que es van unir el 2007 per a un projecte universitari. Ràpidament 

es van consolidar i ara, acompanyats de dissenyadors, escriptors i altres artistes són un 

col·lectiu important en la indústria editorial del seu país. Aquest cop aconsegueixen fer 

un producte a mig camí entre el llibre i el joc interactiu, una barreja realment interessant i 

divertida. «El libro inquieto» és un llibre que us agradarà compartir amb els petits i que 

cal llegir amb tots els sentits. 

 

 

Daporta, Mon; Villàn, Òscar [il]. Una estranya bestiola. Barcelona: Hipòtesi, 2010 

Una bestiola s’amaga a les pàgines d’aquest llibre. Si mires, llegeixes i gires pot ser ho 

descobriràs. Vols provar-ho? 

És un conte de text rimat i senzilles il·lustracions que es llegeix girant les pàgines i 

donant la volta al llibre. Un conte sense final per passar-s’ho bé en companyia. 
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Llegir sense saber-ne 
 

Bacovitch, Kathy; Brown, Deborah. Segueix el fil. Barcelona: Cruïlla, 2009 

Aquest llibre, des de les seves cobertes, ja ens explica de què es tracta: un paquet 

sorpresa. I què en surt, d’aquest paquet? En surten un nen (en Ning), un conillet (en 

Pepet), i un paquet del qual surt un fil disparat que haurem de seguir tot al llarg del llibre. 

Un llibre molt visual: els colors llampants, la barreja de tècniques (la fotografia pel Ning i 

el fil, la il·lustració pel conillet i altres elements de la casa), els desplegables… Per tot 

plegat, és un bon company per despertar la imaginació i els sentits dels més petits. 

 

 

 

 

Carle, Eric. L'erugueta goluda. Madrid: Kokinos, 2007 

De l’ou surt una erugueta molt petita, menja tot el que roba i li agafa mal de panxa. Quan 

descobreix que les fulles li senten bé en menja moltes, creix desmesuradament i després 

de dormir uns quants dies... 

Llibre per treballar els colors, els nombres, vocabulari i fer un treball plàstic interessant. 
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Aprenc a llegir 
Aprenc a llegir 

Carrier, Isabelle. Una mica de mal humor. Barcelona: Joventut, 2012  

Quan en Pit i en Pat es coneixen de seguida volen fer camí plegats, riuen i se senten 

feliços. Però amb el temps comencen a no estar sempre d’acord i s’enfaden. Poc a poc 

s’instal·la•la entre ells una mica de mal humor que creix i creix fins a crear un núvol que 

els separa. Una història minimalista i lúcida sobre les relacions humanes. Isabelle Carrier 

explora amb humor els sentiments en la mateixa línia delicada que va fer amb el Cassó 

d’en Gerard o Darrere el mur. 

 

 

Deacon, Alexis. Coco i Piu. Barcelona: Ediciones Ekaré, 2012 

Alexis Deacon ofereix una senzilla història carregada de tendresa i d’innocència. Un 

cocodril i un ocell neixen de costat i instintivament, i tot intercanviant opinions, aprenen 

l’un de l’altre a sobreviure i a passar-ho bé, sense que li importi al cocodril fer niu en un 

arbre ni a l’ocell provar de nedar. Les diferències entre els dos petits personatges, 

evidents per naturalesa i remarcades amb les il·lustracions, semblen no importar en 

absolut als dos animalons, ja que han trobat la manera de conviure sense entrebancs. La 

il·lustració és clau per ajudar a lligar una temàtica presentada a base d’exemples, d’una 

banda les vinyetes permeten representar molta i variada activitat dels personatges, i, de l’altra, grans il·lustracions a doble cara 

representen moments per aturar-s’hi una estona. 

 

 

McKee, David. Elmer. Barcelona: Beascoa, 2006 

L’Elmer és un elefant que no és gris com la resta de la bandada. És de molts colors… i 

això no li agrada, no pot dormir de pensar que està cansat de ser diferent als altres, així 

que decideix prendre una mesura radical: anar a buscar un remei. Quan el troba s’adona 

que ser diferent és més divertit. Aquest llibre ens permet treballar el valor de la 

diferència.  
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Aprenc a llegir 
 

Lestrade, Agnès de; Docampo, Valeria. La gran fàbrica de les paraules. Barcelona: Sleepyslaps, 2010 

Hi ha un país on la gent gairebé no parla. En aquest estrany país, s’han de comprar i 

empassar les paraules per poder-les pronunciar. En Dídac necessita paraules per obrir el 

seu cor a la bonica Aura. Però, quines triar? Perquè, per a dir el que vol dir a l'Aura, cal 

una fortuna! No es pot pas equivocar...  

Un text poètic il·lustrat amb talent i la imaginació. Un regal pels ulls i les orelles! Una 

lloança a la màgia de les paraules i una bella història d’amor. On s’ensenya que en 

l’amora hi ha accions que parlen molt més que les paraules, i paraules que signifiquen 

tota una declaració d’amor. 

 

 

 

 

 

Risari; Guia; Taeger, Marc [il]. Aquil·les el puntet. Pontevedra: Kalandraka, 2006 

«Al principi, al bell mig d’un full blanc sense dibuixos ni marques, hi havia un puntet. Era 

clar, gairebé transparent. El sol el travessava com un mirall d’aigua. A poca poc anà 

agafant color….» 

Aquil·les representa la curiositat que tenim tots els éssers humans de saber quin és 

l’origen de les nostres vides, el perquè de tants interrogants que neix al voltant dels 3 

anys i ens acompanya fins que deixem d’existir. El protagonista és inquiet, i aquest 

neguit el porta a transformar-se contínuament: es fa créixer els ulls, la boca, el nas, les 

orelles, els braços i les cames; tot plegat amb la idea d’anar més enllà, d’experimentar 

noves vivències, de créixer com a ésser viu. 

És un cant als sentits, a la naturalesa… en definitiva a la percepció de sentir-se viu. 
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Ja sé llegir 
Ja sé llegir 

Martí, Meritxell; Salomó, Xavier [il]. Vull ser model. Barcelona: Cruïlla, 2012 

La nova petita aventura del tàndem Martí-Salomó, publicada per Cruïlla, inaugura format 

i paper (amb una impressió fantàstica) per a la sèrie blanca del Vaixell de Vapor. 

Aquesta narració-text visual fa una mirada crítica sobre la influència dels mitjans de 

comunicació en els infants i explica un fet ben simple i profund alhora. La protagonista 

d’aquesta història, una nena que, de tant veure la televisió i les revistes, diu que vol ser 

model. La seva mare l’acompanya a una agència perquè li facin les fotos per al book i és 

on veu la realitat de la professió de la moda. Aquí descobreix que no és el que es 

pensava...  

 

 

 

 

 

 

Pérez, Sébastien; Lacombe, Benjamin [il]. Rossinyol. Barcelona: Baula, 2012 

Tenim davant un àlbum il·lustrat exquisit, una veritable joia que comença a omplir-nos la 

vista des de les guardes del llibre, on ja ens donen pistes del que succeirà unes pàgines 

més endavant. Aquesta és una història, amb estètica dels anys 50, que comença amb un 

misteri: els nens i nenes protagonistes comencen a rebre unes petites notes poètiques i 

personalitzades escrites sobre talls de paper estampat, de paret. Qui les haurà escrit? I 

per què? Un conte que és una mena de joc de pistes i que podrem explicar als més 

menuts o llegir els adults per gaudir dels dibuixos, dels personatges i dels ambients 

nostàlgics que Lacombe és capaç d’evocar. Un àlbum apaïsat, molt ben editat per Baula, amb pestanyes, ple de sorpreses, de 

poesia i de música; la música del nostre petit Rossinyol.  

 

 

Donalson, Julia; Scheffler, Axel. El Grúfal. Madrid: Macmillan, 2008 

Però, què és aquesta bèstia amb terribles ullals, unes urpes mortals i una boca ferotge 

amb les dents de punyals? Oh, no! és un grúfal. 

Un llibre capaç d’interessar al nen si el llegeix tot sol, però també amb possibilitat per 

poder representar-lo teatralment. Els nens poden identificar-se amb els diferents 

personatges i també amb el Grúfal. Però…, existeix o no el Grúfal? Què val més l’enginy 

o la força? 

És un llibre molt treballat pedagògicament i es poden trobar fitxes de treball si busquem a 

la xarxa. 
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Ja sé llegir 
 

 Gillot, Laurence; Balez, Olivier [il]. El nen. Barcelona: Combel, 2008 

En Charlot troba un bebè abandonat i, entendrit, decideix quedar-se’l per cuidar-lo. En 

Charlot no és ric però és un homenet bo. Ell i el seu menut són molt espavilats i 

treballen junts: el petit es dedica a trencar vidres i en Charlot, que és un vidrier astut, 

arriba en el moment oportú per reparar-los! Tots dos viuen feliços fins que un metge 

decideix prendre el nen a en Charlot per tancar-lo en un orfenat. Una història que no 

deixa indiferent ni a nens ni a adults. 
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Llegeixo molt bé 
Llegeixo molt bé 

Le Roy, Boris. A l'ombra dels pirates. Barcelona: Takatuka, 2012 

Amb aquest llibre Boris Le Roy fa servir l’excusa d’un tema que agrada molt a nens i 

joves, la pirateria, per endinsar-nos en el coneixement d’una època molt poc coneguda. 

Una novel·la d’aventures que serveix per a mostrar-nos la duresa dels anys de 

l’esclavisme de la mà del nostre protagonista i narrador, el fill d’un pirata que viatja al 

vaixell del seu pare.  

És un llibre curt, escrit de forma senzilla i molt ben il·lustrat, amb acció i història d’amor 

inclosa. Un llibre dels que fan lectors enfocat a nens i nenes a partir de 9 o 10 anys. 

 

 

 

 

 

 

Piumini, Roberto. L'Estralaga. Barcelona : Estrella Polar, 2012 

Aquesta és una història preciosa ambientada a Turquia i que té com a tema central 

l’amistat. El burban Ganuan, senyor de la terra de Nactumal, envia al seu home de 

confiança a buscar a en Sakumat, un pintor turc, perquè Madurer, el seu fill, arran d'una 

estranya malaltia ha d'estar-se tancat a la seva habitació sense poder-ne sortir. La tasca 

d’en Sakumat és pintar el món que hi ha fora perquè en Madurer el conegui. El pintor crea 

a les parets de l’habitació del noi un univers preciós en miniatura. Així el pinzell del pintor 

esdevé la finestra cap a indrets màgics i llunyans que fan més suportable la malaltia. 

 

 

 

 

 

Garcia i Cornellà, Dolors; Vila Delclòs, Jordi [il]. Serena. Barcelona: Cruïlla, 2012 

A l’any 1428, la Serena viu a Barcelona amb la mare i les seves germanes. Treballen 

molt per poder pagar el rescat del pare, captiu dels pirates. Però el dia de la Candelera, 

mentre són a l’ofici de Santa Maria del Mar, un terratrèmol sacseja la ciutat. A la mare de 

la Serena li cau una pedra al cap i mor, i la noia queda sola amb sis germanes, la més 

petita acabada de néixer. La Gelvira, una llevadora amiga de la família, l’ajuda a ocupar-

se de les germanes, li ensenya l’ofici de llevadora i l’anima cada vegada que la noia 

s’enfonsa i pensa que no se’n sortiran. La Serena ha de fer front a moltes situacions 

adverses, però la família va tirant endavant, i de mica en mica les coses milloren. 

Un llibre que aconsegueix que nens i les nenes viatgin en el  temps i alhora s’identifiquin 

amb la protagonista de la història, una nena que va viure a Barcelona l’any 1428. 
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Llegeixo molt bé 
 

Moure, Gonzalo; León, Esperanza [il]. Sóc un cavall. Barcelona: Hipòtesi, 2007 

Mitjançant un relat ple de tendresa i emoció, en to poètic, l’autor ens parla de la relació 

entre humans i cavalls des del punt de vista dels cavalls. Convidant-nos a mirar-nos a 

través d’uns altres ulls per comprendre com ens veuen altres éssers vius sobre els quals 

exercim dominació i a vegades, fins i tot violència. 

Les il·lustracions difuminades i suaus, semblen inspirades en l’art rupestre, acompanyen 

la narració.  
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Lectures juvenils 
Lectures juvenils 

Aritzeta, Margarida. El Gorg negre. Barcelona: Parramón, 2012 

Una història d’amistat i traïció ambientada al Montseny on l’Alba decideix abandonar la 

seva casa i anar a buscar al seu germà desaparegut. En aquest camí trobarà amics i 

enemics i viurà aventures i desventures dins un món fantàstic on el seu únic objectiu i la 

seva única pista és trobar el Gorg Negre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avi. Ciutat d’orfes. Barcelona: Bambú, 2012 

Imagineu-vos enmig d’un escenari que reprodueix el Nova York del 1893: misèria, 

brutícia, i sobretot infants que intenten guanyar-se la vida fent el què sigui. Aquesta és la 

història d’en Maks Geless, un noi de tretze anys que forma part del petit exercit d’infants 

que ven diaris per la part baixa de la ciutat i es converteix en detectiu per salvar la seva 

germana -acusada d’un robatori-, davant la desesperació de la resta de la família. Ciutat 

d’orfes és una novel·la d’acció trepidant, molt ben ambientada i amb un text molt àgil. 

Aquest autor novaiorquès que signa amb el pseudònim d'Avi, ha fet també d’aquesta 

obra un cant a l’amistat, a la lleialtat i a la vida. La trama atrapa des del primer moment i 

tot i ser una història molt crua, es una novel·la optimista. Molt recomanable. 

Novel·la inclosa en la prestigiosa Llista Kirkus, creada per la crítica nord-americana, com 

un dels millors llibres juvenils de 2011. 
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Vull aprendre 
Vull aprendre 

Aladjidi, Virginie; Tchoukriel, Emmanuelle [il]. Inventario ilustrado de animales. Pontevedra: Faktoría K de 

Libros, 2012 

Aquest llibre és un recull de 100 animals agrupats segons la zona on viuen i amb una 

petita descripció en forma de fitxa. La il·lustració és un acurat treball d’Emmanuelle 

Tchoukriel que, amb tinta i aquarel·la, crea unes precioses imatges utilitzant les línies i 

els punts. Un llibre per a grans i petits, una eina de consulta i a la vegada un llibre 

d’imatges. Pot servir com a font d’inspiració per fer treballs de dibuix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabaté, Teresa ; Crespo, Violeta [il] . Els dies de la setmana. Barcelona : Salvatella, 2012 

Per què la setmana té set dies? Per què estan ordenats d’aquesta manera? Les 

respostes a aquestes preguntes les explica una història que va passar fa molt temps. Un 

conte divertit acompanyat de nombrosos refranys que apropa els nens i nenes a la 

riquesa popular de la nostra llengua. Amb divertides il·lustracions de Violeta Crespo. De 

la mateixa col·lecció trobareu «Els mesos de l'any». 

 

 

 

Perkins, Bethany. Experiment. Ciència: experiments senzills per a nens. Barcelona: La Galera, 2011 

Un llibre per experimentar amb els infants els efectes de la física i la química que ens 

envolten el dia a dia. Gasos, àcids, l’electricitat, les il·lusions òptiques, la tensió 

superficial i molt més fenòmens per experimentar a casa en família! Cada experiment 

t’explica la raó del que experimentes. Al final de llibre trobareu un petit glossari de la 

terminologia més específica. 
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Vull aprendre 
 

Hédelin, Pascale; Barborini, Robert [il]. El cos humà: un llibre interactiu. Barcelona: Cruïlla, 2007 

Un llibre animat, molt visual i entenedor, que permet conèixer els misteris del cos humà 

des de que es forma dins el ventre de la mare, els diferents aparells: digestiu, 

respiratori... i els 5 sentits, tot a través de desplegables i explicacions senzilles. 
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Còmic 
Còmic 

TenNapel, Doug. Ghostopolis. Barcelona: Estrella Polar, 2012. 

A Ghostopolis, seguirem en Garth Hale, un nen que pateix una malaltia incurable, però el 

seus problemes no s'acaben aquí i és que en Frank Gallows, un caçador de fantasmes 

de la Brigada d'Immigració Sobrenatural enviarà sense ser-ne conscient en Garth a 

l'Altrevida, és a dir a l'Altre Món.  

En Garth amb el cavall esquelet amb qui ha estat enviat a l'Altrevida iniciarà un viatge 

per tal de trobar una sortida amb la qual pugui tornar al seu món, però a Ghostopolis, 

una ciutat governada per en Vaugner, aquest malvat tindrà mals propòsits pel petit 

Garth. Per altra banda, en Frank farà tot el que estigui a les seves mans per anar a 

buscar en Garth i tornar-lo a casa seva.  

Així doncs és una obra amb bons moments d'humor i acció, fàcil de seguir i comprendre, 

ja que al fi i al cap està decantat per lectors majors de 10 anys.  

 

 

 

Tute. En Batu. Barcelona: Bang, 2011 

En Batu no para de tenir idees per tal de viure grans aventures. La seva curiositat 

l’empeny a experimentar de forma molt personal un munt de coses amb l’ajuda del seu 

gos Tútum. Però a ell no li fa massa gràcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aoyama, Gosho. Detectiu Conan. Barcelona: Planeta de Agostini, 2004-2008 

Aquesta col·lecció de còmics manga és una sèrie detectivesca creada i dibuixada per 

Gosho Aoyama. Es publica com a còmic manga a la revista japonesa Weely Shonen 

Sunday des de 1994, i al Japó ja porten editats 76 volums. És el segon manga més 

venut de la història. 

La història es centra en Shinichi Kudo, un jove detectiu molt famós que és converteix en 

nen després de ser enverinat per uns homes vestits de negre. Després d’això, Shinichi, 

decideix canviar-se el nom per Conan Edogawa per protegir els seus i per trobar la cura 

per tornar a la seva mida normal. 
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Còmic 
 

Gaiman, Neil; Russell, P.Graig. Coraline. Barcelona: Empúries, 2009 

Al pis nou de la Coraline hi ha vint-i-una finestres i catorze portes. Tretze de les portes 

s’obren i es tanquen. La catorzena, no. Imagina’t que l’obres i la travesses i que a l’altra 

banda et trobes una casa idèntica. Al principi, tot sembla meravellós: el menjar és més 

saborós i el calaix de les joguines està ple d’angelets de paper que volen sols i de 

calaveres de dinosaures que semblen vives i s’arrosseguen fent petar les dents. Però 

resulta que hi ha una altra mare que viu aquí, i un altre pare, i volen que Coraline es 

quedi amb ells i es converteixi en la seva petita. Volen canviar-la i no deixar-la anar mai. 

Coraline haurà d’enfrontar-s’hi amb tot el seu enginy i les eines que trobi, si és que ha 

d’aconseguir salvar-se i tornar a la seva vida normal. 
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Lectures per compartir 
Lectures per compartir 

Zullo, Germano . Los pájaros. Barcelona : Libros del Zorro Rojo, 2012 

«Los pequeños detalles son auténticos tesoros. Tan sólo uno basta para enriquecer el 

instante que pasa y cambiar el mundo». Amb aquestes paraules tan simples acaba 

aquest llibre: un àlbum il·lustrat on les imatges gairebé parlen per si soles i amb un text 

molt simple, abstracte i concís que ens parla dels petits detalls, de les petites coses que 

sovint ens passen inadvertides i de la importància de saber aprendre i reconèixer el valor 

que aquests detalls minúsculs a vegades tenen a la vida. Aquest llibre va rebre el 2011 el 

Prix Sorcières, atorgat a França per l’Associació de Llibreries Especialitzades en 

Literatura Infantil i Juvenil (ASLJ) i l’Associació de Bibliotecaris (ABF). 

 

 

Moure Trenor, Gonzalo. El arenque rojo. Madrid: SM, 2012 

Siguis on siguis, a prop teu hi ha històries. Moltes històries. Tantes com persones. Les 

veus? La imatge del peix vermell que apareix a cada plana tan sols és un pretext, un joc 

de complicitats. Aquest àlbum convida a la mirada activa, desperta, a la mirada que 

busca i llegeix i descobreix petites narracions possibles, com a la vida mateixa. Veiem un 

parc, una escena que creix amb cada personatge i una altra i una altra… Gonzalo Moure 

ens n’explica unes quantes en un recull al final del llibre i fa una invitació a cada lector-

mirada. 

 

 

 

 

Duffy, Carol Ann; Ceccoli, Nicoletta. La lladre de llàgrimes. Barcelona: Intermón Oxfam, 2007 

Cada nit, just després de sopar i abans d’anar a dormir, la lladre de llàgrimes es penja a 

l’esquena el seu sac impermeable i platejat i silenciosament, roba les llàgrimes dels nens 

que ploren. Però, què en fa de totes aquestes llàgrimes? I per què les llàgrimes de 

tristesa veritable són les més especials de totes? 

Un conte que no amaga l’existència de la tristesa però que ofereix una solució 

imaginària. Qui sap…, pot ser si entrenem els nens a buscar solucions imaginàries, quan 

siguin adults ja hi estaran acostumats i en trobaran de reals. 
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Lectures per compartir 
 

Tullet, Hervé. Un llibre. Barcelona: Cruïlla, 2010 

Els llibres són per a moltes coses, però, bàsicament, es caracteritzen perquè qui els toca 

pot viure situacions màgiques. 

Aquest és un llibre per llegir però també per girar, fregar, pitjar, sacsejar, bellugar, 

inclinar-lo cap a la dreta o esquerra, picar de mans… i amb un final que també pot ser un 

començament. Cada pàgina dóna instruccions al lector per saber què ha de fer. 

 

 

 


