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 - GUIA PER A LES FAMÍLIES - 

 

CICLE SUPERIOR 

Aquesta guia de lectures 
recomanades està pensada 
perquè els infants llegeixin 
acompanyats i que  les 
famílies puguin conversar al 
voltant del llibre que llegeixen 
els seus fills. 

  

SATZ, Mario; CELEJ, Zuzanna. L’OCARINA 
BLAVA. Barcelona: Babulinka Books,  2017. 
ISBN 9788494584329 
Baba Ganush, un noi de dotze anys de 
Casablanca, té un dit màgic de colors capaç 
d’obrar prodigis. El seu avariciós oncle, 
l’Abú Kabir, mogut per l’enveja i la gelosia, 
el perseguirà per terra i mar per prendre-li 
el tresor. 

 

ALCÁNTARA, Ricardo; VILA DELCLÒS, Jordi. 
EL VOL PROTECTOR DE L’HARPIA. 
Barcelona: Animallibres, 2017. (La formiga 
vermella), ISBN 9788416844579 
Els habitants d’un poblat de la selva, indis 
tranquils i pacífics, estan convençuts que 
existeixen una infinitat d’éssers superiors. 
Però quan el vell fetiller mor, els déus es 
reuneixen per decidir qui en serà el 
successor. 

 

L’ENGLE, Madeleine. UN REPLEC EN EL 
TEMPS. Barcelona: Bambú, 2015. ISBN 
9788483433928 
Imagineu un llençol i situeu dos punts un a 
cada extrem. Si anem d’un punt a l’altre en 
línia recta, trigarem un temps i recorrerem 
un espai. Però si pleguem el llençol pel mig, 
podrem anar d’un punt a l’altre 
immediatament sense recórrer cap espai! 

 

PLACE, François. LOS ÚLTIMOS GIGANTES. 
Barcelona: Ediciones Ekaré, 2016. ISBN 
9788494498848 
Historia clásica de aventuras. Todo 
empieza cuando el protagonista compra un 
diente con inscripciones y un mapa. La 
curiosidad le lleva a visitar el país de los 
gigantes sin tener en cuenta la 
consecuencias del viaje. 

 

IGNOTOFSKY, Rachel. MUJERES DE 
CIENCIA. Zaragoza: Edelvives, 2017. ISBN 
9788416830800 
Libro que pone de relieve las 
contribuciones de cincuenta notables  
mujeres en diferentes campos de la 
ciencia, la tecnología, la ingeniería y las 
matemáticas, desde el mundo antiguo 
hasta nuestros días. 

 

 

 

 



 

 

EDUCACIÓ INFANTIL CICLE INICIAL CICLE MITJÀ 

 

BOWLEY, Tim; VILPI, Inés [il.]. EN JAUME 
I ELS AGLANS. Pontevedra: Kalandraka, 
2017. ISBN 9788416804184 
En Jaume no es dóna per vençut quan el 
primer aglà no creix. Tampoc es 
desanima quan els animals el trepitgen o 
es mengen els primers brots. Perquè al 
final, un dels aglans es convertirà en un 
roure fort que donarà... 

 

PORTIS, Antoinette. NO ÉS UNA CAIXA. 
Pontevedra:  Kalandraka, 2017. ISBN 
9788416804214 
Una caixa és justament una caixa… llevat 
que no sigui una caixa. Des d’una 
muntanya fins a un coet , el protagonista 
d’aquesta història ens mostra com una 
caixa pot ser tot allò que ens permeti la 
imaginació. 

 

TULLET, Hervé. COLORS. Barcelona: 
Cruïlla, 2016. ISBN 9788466134989 
Llibre-joc d'observació i atenció que, a 
cada pàgina, dóna instruccions al lector 
per saber com ha de barrejar els colors. 
Llibre divertit i ple de màgia que permet 
endinsar-se dins el món de 
l’experimentació. 

 

RIPHAGEN, Loes. L’ELEFANTÓ TAFANER. 
Barcelona: Takatuka, 2017. ISBN 
9788416003938 
Fa molt de temps els elefants encara no 
tenien trompa. Però hi havia un petit 
elefant amb una curiositat inesgotable 
que es passava el dia fent preguntes a 
tots els animals que trobava. 

 

DALMASES, Antoni; BEN-ARAB, Màriam 
[il.]. EL MISTERI DEL CAGANER. 
Barcelona: Cruïlla, 2013 (Tradicions en 
rodolins). ISBN 9788466133470 
Al pessebre hi ha enrenou!. Voleu saber 
què s’hi mou? De seguida us ho diré: és 
culpa del caganer! Les figures del 
pessebre estan molt enfadades amb el 
caganer, perquè estan fartes d’aguantar 
tanta pudor. 

 

 

ISERN, Susanna, BONILLA, Rocio [il.] EL 
GRAN LLIBRE DELS SUPERPODERS. 
Barcelona: Flamboyant, 2017. ISBN 
9788494717383 
Un àlbum il·lustrat que ens parla dels 
superpoders que tots portem a dins i que 
ens converteixen en persones úniques i 
irrepetibles: El ball, la lectura, l’humor, la 
creativitat, l’agilitat, les matemàtiques… 

 

CARROLL, Lewis.  ALÍCIA AL PAÍS DE LES 
MERAVELLES. Barcelona: Parramón, 2017. 
ISBN 9788434213869 
Llibre-joc pensat per compartir en família i 
gaudir plegats amb l’adaptació de la 
història de l’Alícia i les seves aventures al 
país de les meravelles. Conté mapes, 
adhesius i ulleres 3D. Realitat augmentada. 

 

ANAYA, Santi , SESS [il.]. EL MISTERI DE LES 
JOGUINES DESAPAREGUDES. Barcelona: 
Estrella Polar, 2017 (Clara & Super Alex, 1). 
ISBN 9788491373223 
Història de superherois que barreja còmic i 
narració. La Clara i el Súper Àlex combinen 
els seus poders per desemmascarar el 
lladre de les joguines. El trobaran? 

 

ALGARRA, Alejandro; BONILLA, Rocio [il.]. 
ON VIUEN ELS ANIMALS? Barcelona: 
Edebé, 2017 (Ciència i curiositat). ISBN 
9788468329628 
Amb aquest llibre podràs descobrir 
curiositats sobre “les cases” dels animals. 
Al final hi ha una petita guia perquè els 
adults puguin ampliar la informació i 
explicar-la als nens. 

 

MOLIST, Pep. L’OT I EL FALCIOT. Barcelona: 
Baula, 2017 (Ala Delta Sèrie Lligada). ISBN 
9788447935321 
De totes les coses que hi ha al món, l'Ot 
només en desitja una, un gos, fins que un 
dia una estranya piuladissa fa que tot 
canviï. En lletra lligada per poder llegir tots 
sols. 

 

 

LACEY, Josh; PARSONS, Garry [il.] 
DRAGONAIRE. Barcelona: Ekaré, 2016. 
ISBN 9788494495922 
Primer títol de la sèrie Dragonaire, sobre 
les aventures d’un noi –improvisat 
cuidador de dracs–, el seu tiet favorit i 
una mascota molt especial. Una lectura 
amena, intel·ligent, que desperta rialles 
en els lectors. 

 

CANOSA, Oriol; SALVADÓ, Gabriel (il.). 
L'ILLA DE PAIDONÈSIA. Barcelona: La 
Galera, 2017. ISBN 9788424660666 
Nicolau fa un creuer amb els pares, 
avorrit i cansat agafa en préstec un bot 
de salvament i se’n va a una illa… Aquí 
comença una aventura epistolar en què 
l'illa s'omple de nens i nenes, i on els 
adults no hi poden fer res... 

 

ROSEN, Michael J.; PRITELLI, M. Cristina 
[il]. NICK, EL GRUMET. LA VOLTA AL 
MÓN AMB EL CAPITÀ COOK. Barcelona: 
Símbol, 2015. ISBN 9788415315261 
Basat en fets reals, acosta els infants, de 
la mà d'un protagonista de la seva edat, 
al món dels grans viatges i exploracions. 
Narra el viatge del capità Cook 
(descobridor d’Austràlia i Nova Zelanda). 

 

MYCIELSKA, Matgorzata; MIZIELINSKA, A 
i D [il.]. ¡PATÉNTALO! EL LIBRO DE LOS 
INVENTOS ÚTILES Y DISPARATADOS DE 
LA HISTORIA. Barcelona: Ekaré, 2016. 
ISBN 9788494498855 
Historia divertida e ingeniosa de 
invenciones antiguas y modernas: 
inventos divertidos, innovadores, fallidos 
e incluso desastrosos… producto del 
poder de la imaginación humana. 

 

GRANDES CIVILIZACIONES. EGIPTO. 
Badalona: Parramón-Paidotribo, 2016. 
ISBN 9788434211551 
¿Te gustaría ver el antiguo Egipto? Con 
este libro de realidad aumentada 
descubrirás la cultura de una de las más 
asombrosas y duraderas civilizaciones de 
la humanidad. Recorrerás sus grandes 
monumentos, sabrás cómo vivían... 

 


