
Cicle superior 

 
 

Catwings.  
Ursula K. Le Guin i S.D. Schindler (il.). 
Barcelona: Flamboyant, 2019.  
ISBN 978-84-17749-34-7 
 

Catwings narra les aventures d’uns gats 

alats que viatjaran entre els perillosos 

suburbis de la ciutat i el camp. Faran amics i 

ajudaran a altres companys felins. 

 

Fantasmas.  
Raina Telgemeier.  
Madrid: Maeva young, 2019.  
ISBN 978-84-17708-50-4 
 

La Catrina es muda amb la seva família degut a 
que la seva germana Maya pateix fibrosis 
quística i necessiten viure a prop del mar. Allà 
descobriran que a la nova ciutat hi habiten 
fantasmes. 

 
 

Lili, Libertad.  
Gonzalo Moure i Srta. M (il.).  
Boadilla del Monte: SM, 2019.  
(Barco de vapor. Serie roja; 92).  
ISBN 978-84-1318-129-5 
 

La Lili intenta adaptar-se a la seva nova vida. 
La seva història i les seves relacions familiars i 
escolars ens fan reflexionar i ens desperten 
l’empatia pels problemes reals que es va 
trobant. 
 

  

Les millors il·lusions òptiques.  
Gianni A. Sarcone i Marie-Jo Waeber. 
Barcelona: Brúixola, 2019.  
ISBN 978-84-9906-296-9 
 

Una col·lecció d’il·lusions òptiques que posen a 
prova la nostra percepció. Inclou experiments per 
sorprendre al cervell. 

 

  

Un magnífic inventari d’animals per 
salvar.  
Millie Marotta.  
Madrid: Maeva young, 2019.  
ISBN 978-84-17708-49-8 
 
Un inventari d’animals en perill d’extinció que 
ens mostra, a través d’unes il·lustracions 
espectaculars, les seves característiques i 
curiositats a la vegada que ens apropa a la 
seva realitat. 
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Educació Infantil 

  

Deu ditets.  
Mem Fox i Helen Oxenbury (il.).  
Barcelona: Kalandraka, 2018. 
(Contes per a somiar). 
 ISBN:978-84-16804-46-7 
 
El conte ensenya nens de diferents cultures i 
ètnies que tots tenen una cosa en comú: deu 
dits a les mans i deu dits als peus. 

 

  
Mixifú i la pluja.  
Meritxell Martí i Xavier Salomó (il.).  
Barcelona: Combel, 2019. (Mixifú: 2).  
ISBN 978-84-9101-495-9 

El gat Mixifú vol sortir de casa quan acabi de 
ploure i així poder veure el món que l’envolta. 

  

Què fan els pares a la nit? 
Thierry Lenain i Barroux (il.). 
Barcelona: BiraBiro, 2019.   
ISBN 978-84-16490-62-2 
 

La Sofia vol saber què fan els seus pares a la 
nit mentre ella dorm. S’imagina moltes 
situacions fins i tot divertides. Finalment quan 
ho descobreix es posa a dormir amb ells. 
 

  
Qui ha estat?  
Jaume Copons i Gusti (il.).  
Barcelona: Combel, 2019.  
ISBN 978-84-9101-486-7 
 
La Rosa és la petita de la família i tothom la 
culpa quan algú fa alguna malifeta. Fins que un 
dia decideix fixar-se en els detalls per tal de 
buscar el veritable culpable. 

 
 

 

Quin avorriment... 
Claude K. Dubois.  
Barcelona: Blackie Books, 2019. (Blackie little). 
ISBN 978-84-17552-64-0 
 

A en Merla i en Pipiu només els agrada jugar 

amb la tablet. La resta els avorreix. Però aviat 

descobriran que estem envoltats de coses que 

fan riure. Només cal una mica d’imaginació per 

trobar-les. La vida és divertida! 

Cicle inicial 

  

El gran libro con pop-ups de Ernest y 
Célestine.  
Gabrielle Vincent.  
Boadilla del Monte: SM, 2019.  
ISBN 978-84-1318-009-0 
 
És un llibre teatre, amb molts pop-ups, que 
ens explica la relació, d’un ós i una rateta. 
Són cartes que li escriu l’ós a la rateta. 
 

  
L’home pal.  
Julia Donaldson i Axel Scheffler (il.). 
Barcelona: Brúixola, 2019.  
ISBN 978-84-9906-281-5 

 

Les desventures d’un home pal que surt a córrer 
de bon matí i... la feinada serà tornar a casa! 

 
 

 

Per fi, lliures!  
Arnaud Roi i Sarah Loulendo (il.).  
Barcelona: Zahorí Books, 2019.  
ISBN 978-84-17374-36-5 
 
Per fi, lliures! Et dona la possibilitat d’alliberar, 
mitjançant el seus pop-ups, a set animals 
salvatges que massa sovint trobem vivint en 
captivitat, i retornar-los al seu hàbitat natural. 

  
Per fi, Nadal!.  
Lola Casas i Sebastià Serra (il.).  
Vilanova i la Geltrú: El cep i la nansa, 2019. 
ISBN 978-84-17756-11-6 
 

El Nadal ha arribat i, com cada any, els més 
petits munten el pessebre. Però un fet màgic i 
misteriós s'anirà repetint nit rere nit: quan ens 
nens dormen, totes les figures tenen vida 
pròpia. 
 
 

 
 

 
Si no he menjat res!.  
Mar Benegas i Andreu Llinàs (il.).  
Barcelona: Combel, 2019.  
ISBN 978-84-9101-497-3 

 
El llop té mal de panxa i el metge l’examina. 
Tot i que el llop afirma no haver menjat res, 
comencen a sortir una pila de personatges 
fantàstics de dins la panxa. 
 
 

Cicle mitjà 

 
 

L’extraordinari cas dels objectes apareguts.  
Teresa Guiluz i Gabriel Salvadó (il.). 
Barcelona: Cruïlla, 2019. (El vaixell de vapor. 
Sèrie taronja).  
ISBN 978-84-661-4745-3 
 

A casa del Geni comencen a aparèixer 
coses que ningú no sap de qui són ni com 
han arribat finsallà. Per aclarir el misteri, ell i 
el seu veí, s'embranquen en una aventura 
per l’espai i el temps. 

  

El llop de sorra.  
Asa Lind i María Elina (il.).  
Barcelona: Kalandraka, 2019.  
ISBN 978-84-16804-74-0 
 

La Valentina viu amb els seus pares en una 
casa a prop del mar i se sent molt sola. Un dia 
troba a la platja un gos de sorra, un animal 
fantàstic, que l’ajuda a comprendre el món i si 
mateixa.  
 

 
 

Mastega el teu destí.  
Rhode Montijo.  
Barcelona: Edebé, 2019. (La fantàstica Gum 
Girl!; 1).  

ISBN 978-84-683-4077-7 
 

La  um  irl és una superhero na capa  de 

convertir-se en xiclet. Els seus 

extraordinaris poders elàstics i enganxosos 

li faran viure aventures. 

  

Oi, Eloi?.  
Miquel Desclot i Christian Inaraja (il.). 
Barcelona: Kalandraka, 2019. 
(Poesia). ISBN 978-84-16804-77-1 
 
Recull de poemes, endevinalles, 
embarbussaments i jocs de paraules que 
Miquel Desclot dedica al seu fill Eloi. 

 
 

 
Robótica.  
Rob Colson i Eric Smith (il.).  
Barcelona: Edebé, 2019.  
ISBN 978-84-683- 
4081-4 
 s un llibre interactiu sobre la engin eria 
robòtica amb diverses activitats que expliquen 
com fer un robot petit i comprendre conceptes 
relacionats amb la robòtica.  

 


