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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. 

  

COSTAS, Ledicia. ESCARLATINA, LA 
CUINERA DIFUNTA. Barcelona: Barcanova, 
2016 ISBN 9788448938680 
Romà rep com a regal d’aniversari un 
curset de cuina que el dura a visitar 
l’inframón amb l’Escarlatina, una cuinera 
difunta per tal de cuinar un plat que agradi 
vius i morts. Una aventura propera a 
l’imaginari de Tim Burton. 

 

MUÑOZ AVIA, Rodrigo. EL SIGNE 
PROHIBIT. Barcelona: Edebé, 2015 ISBN 
9788468315805 
En Jordi inicia una investigació sobre la 
desaparició de l’Aleksandra. Mentre dura, 
ell s’ha proposat no utilitzar la lletra a en 
les comunicacions amb els altres. Divertida 
novel·la d’intriga molt ben resolta. Premi 
Edebé de LIJ. 

 

PETERSEN, David. MOUSE  GUARD. EN 
DESTRAL NEGRA. Barcelona: Norma, 2013 
ISBN 9788467914429 
Aventura medieval protagonitzada per 
ratolins. El protagonista emprèn un viatge 
iniciàtic i ple de paranys a la recerca de la 
mítica Destral Negra. Còmic que val la pena 
descobrir. Per lectors avançats. 

 

LLULL, Ramon; ESPLUGA, Maria [il]. FAULES 
DEL LLIBRE DE LES BÈSTIES. Barcelona: 
Barcanova, 2016 ISBN 9788448938697 
En aquesta història els animals actuen com 
si fossin humans. No és una adaptació de 
tota la història del llibre de les bèsties, sinó 
que són faules on s’explica la història 
individual dels protagonistes. Hi destaquen 
les il·lustracions de Maria Espluga. 
 

 

CASAS, Lola.  JULVE, Òscar [il]. OCELLETS, 
OCELLS I OCELLOTS. Vilanova i la Geltrú: El 
Cep i la Nansa, 2015 ISBN 9788494305139  
Divertida guia poètica il·lustrada sobre 
ocells que ens observen des de l’aire. 
Combina la poesia amb el coneixement i la 
música. 50 poemes, 50 il·lustracions, 50 
amics. 

 

 

 



 

 

EDUCACIÓ INFANTIL CICLE INICIAL CICLE MITJÀ 

 

CÁMARA, Sergi; ESCADELL, Víctor [il]. 
ESTIMATS MONSTRES. Barcelona: 
Parramón, 2003 ISBN:9788434240092. 
És una Col·lecció per compartir amb 
pares i fill. Tracta temes com la por, un 
nou germà, els bolquers, els perills… 
També disposa d’una guia per pares i 
mares. 

 

OSEN, Michael; OXENBURY, Helen [il]. 
ANEM A CAÇAR UN ÓS. Barcelona: 
Ekaré, 2013 ISBN 9788494025631 
Cançó de tradició anglesa per llegir i 
divertir-se amb els/les vostres fills/filles 
on un pare surt amb els seus fills a caçar 
un ós. Travessen un camp, un riu i un 
bosc, i són molt i molt valents. 

 

DDAA; Cadafalch, Lluis [il]. LA LLEGENDA 
DE SANT JORDI 3D. Barcelona: Estrella 
Polar, 2011 ISBN 9788499324517 
Fa molt i molt de temps, el poble de 
Montblanc era devastat per un monstre 
ferotge i terrible, un drac…  
La llegenda de Sant Jordi ara en imatges 
3D! (Inclou ulleres).  

 

MALYAN, Sue. ANIMALES MARINOS.  
Madrid: Bruño 2006 ISBN 978842169204 
Àlbum ple de dades interessants i 
curioses sobre els animals marins: com 
neda una vieira? què menja una estrella 
de mar?,.. Altres títols de la col.lecció 
són: Aus, Rèptils, Insectes i Amfibis. 

 

BOYD, Natalie; SIDO, Barbi [il]. QUIN 
ANIMAL ÉS? Barcelona. La Galera 2011 
ISBN 9788424636616 
Llibre molt divertit en el que aprendreu 
el nom dels animals a partir 
d’endevinalles i pistes. La solució està 
amagada i heu d’estirar les pestanyes per 
descobrir-la. 

 

 

RASPALL, Joana. FANLO, Àfrica [il]. 46 
POEMES DOS CONTES. Barcelona: 
Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 
2013 ISBN 9788498835885 
El 2013 es va celebrar el centenari de la 
Joana Raspall. Per celebrar-ho es va editar 
aquest fantàstic recull de  diferents 
poemes seus i de dos contes. 

 

AGUILAR, Luisa. NEVÉS, André [il]. ORELLES 
DE PAPALLONA. Sevilla: Kalandraka, 2008 
ISBN 9788493666729 
La Clara és especial i res ni ningú 
aconseguirà treure-li valor a les seves 
qualitats, i és que la seva mare li ha donat 
la clau per no fer cas de les crítiques: 
autoestima, imaginació i espontaneïtat. 

 

ESCOFFIER, Michael; DI GIACOMO, Kris [il]. 
EL CONTE DE LA FORMIGUETA QUE VOLIA 
MOURE LES MUNTANYES. Madrid: 
KoKINOS,2012. ISBN 978-84-92750-71-9 
Una nena li demana a la seva mare que li 
expliqui un conte, però no de formiguetes. 
Prefereix que hi hagi un drac mal educat i 
altres coses sorprenents. Però la 
formigueta , al final, serà l’heroïna! 

 

MOYA, Rosa. MUÑEZ, Fernando. MORENO, 
Juan M. [il]. EL LIBRO SECRETO DEL 
RATONCITO PÉREZ. Barcelona: Beascoa, 
2016 (Clásicos de siempre) ISBN 978-84-
488-4506-3 
En aquest llibre descobrirem tot el que 
sempre hem volgut saber sobre aquest 
famós ratolí: on viu, quins són els seus 
amics, què fa amb les dents de llet... 

 

LlEWELLYN, Claire. SHEPPARD, Kate [il]. 
SOBRE EL PLANETA TERRA. Barcelona: 
Llançalletres, 2009 ISBN 9788496895287 
Diferents animals fan arribar al Dr. Pit Roig 
preguntes sobre el Planeta Terra. Un llibre 
que permet als infants conèixer una mica 
més el planeta on viuen. 

 

 

CIRICI, David; MARÍN, Raquel [il]. EL VOL 
DE L’ORENETA. Barcelona: Cruïlla, 2015 
(El vaixell de vapor) ISBN 9788466139694 
Un bon dia, en Seydou fa una cosa 
gairebé impossible: es cola en un avió i 
se’n torna a l’Àfrica, perquè una amiga 
seva de la infantesa li ha dit que el vol 
veure. Seydou comença aleshores una 
aventura increïble! 

 

TORDAY, Piers. L’ÚLTIM ANIMAL 
SALVATGE. Barcelona: Estrella Polar, 
2015. ISBN 9788490579909. 
Història d’enKester. Un nen 
extraordinari, però ell encara no ho sap. 
Tot el que sap en aquests moment és que 
hi ha un estol de coloms excitats a la seva 
habitació, que estan parlant amb ell… La 
seva vida mai tornarà a ser la mateixa! 

 

MODIANO, Patrick; SEMPÉ (il). 
CATHERINE.  Barcelona: Blackie Books, 
2014. ISBN 978-84-16290-10-9 
Catherine és una nena que viu amb el 
seu pare a París. Ella com el seu pare, 
porta ulleres, i un bon dia a una classe de 
ball ,descobreix un món paral·lel quan es 
treu les ulleres ( pot veure el que vulgui 
imaginar). 

 

SOLíS, Pedro. CUERDAS. Ediciones Nilo, 
2014. ISBN 9788415658566 
Aquest és el conte del curtmetratge que 
ha guanyat molts premis i ens mostra 
una història plena d’amistat i tendresa 
entre dos infants. 

 

DÍAZ REGUERA, Raquel. AVIS DE L’A A LA 
Z. Barcelona: Penguim Random House 
2015 ISBN 9788448844103. 
És ben curiosa la varietat d’avis que pot 
haver, tants com lletres de l’abecedari. 
Però cada nét viu tots els detalls del seu 
avi durant  la infantesa i sobretot els 
recorda perfectament quan el seu avi ja 
no hi és. 

 


