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Aladí . Niroot Puttapipat. Barcelona: 
Cruïlla, 2011. 
ISBN 978-84-661-2834-6. Un llibre 
teatre amb la història de l´Aladí i la 
llàntia meravellosa. Pop-up 
 

 

Atles de les desigualtats . Stéphanie 
Lédu i Élodie Balandras (il·lustr.) i altres. 
Barcelona: Cruïlla, 2011.  
ISBN 978-84-661-2833-9 
Un atles per entendre les grans 
diferències que hi ha en la humanitat 
 

 

Barrabum!  Mark Haddon. Barcelona: 
La Magrana, 2010. (L’esparver; 174).  
ISBN 978-84-8264-992-4 Els mestres 
d'en  Jim i en Charlie amaguen alguna 
cosa molt misteriosa. Quan els nois 
sorprenen dos professors parlant una 
llengua secreta d'amagat intueixen que 
una aventura és a punt de començar... 
 

 

Muncle Trogg . Janet Foxley i Steve 
Wells (il·lustr.). Barcelona: La Galera, 
2011. ISBN 978-84-246-3776-7 Muncle 
Trogg és el gegant més petit del món i 
tots els altres gegants se’n reiuen. Però 
ell descobrirà que ser petit té 
avantatges… 
 

 

Rico & Oskar: el cas del macarró 
gratinat . Andreas Steinhöfel. Barcelona: 
Estrella polar, 2011. ISBN 978-84-9932-
373-2 En Rico és un nen poc 
convencional. De vegades algú se'n riu 
perquè pensa una mica més a poc a 
poc que la majoria de les persones. 
Però quan segresten el seu amic Oskar 
demostra ser molt més eixerit del que 
tothom imaginava. 
 

 

Vaixells . Gaby Goldsack, Lee 
Montgomery (il·lustr.) i Anthony Williams 
(vinyetes). Madrid: Macmillan, 2011. 
ISBN 978-84-7942-849-5 Descobreix 
com eren els vaixells antics i coneix com 
ha evolucionat la navegació. Amb 
aquest llibre podràs muntar i fer flotar 5 
vaixells de diferents èpoques. 
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Les escoles participants en l’elaboració de la 
guia de lectura són: 
 
- El Morsell (Olivella) 
- Les Roquetes (Sant Pere de Ribes- Les Roquetes) 
- Els Costerets (Sant Pere de Ribes) 
- Les Parellades (Sant Pere de Ribes) 
- El Margalló (Vilanova i la Geltrú) 
- Cossetània (Vilanova i la Geltrú) 
- L’Arjau (Vilanova i la Geltrú) 
- Ginesta (Vilanova i la Geltrú) 
- Divina Providència (Vilanova i la Geltrú) 
- Volerany (Vilanova i la Geltrú) 
- Ítaca (Vilanova i la Geltrú) 

 



 

 

Al mar . Albert Asensio. Barcelona: Joventut, 
2011. (On viuen els animals?). ISBN 978-84-
261-3863-7 Al mar és un llibre de la col·lecció 
On viuen els animals? En la que els infants 
poden descobrir els animals en el seu entorn 
natural i familiar... 
 

 

Celebrem el Tió . Barcelona: Baula, 2011. 
(Petits mons; 6). ISBN 978-84-479-2239-0 
Recull de cançons de Nadal catalanes i d'arreu 
del món amb un CD per escoltar, cantar i jugar. 
Música i veu de Toni Giménez 
 

 

Les estacions de l’any . Francesco Pittau i 
Bernadette Gervais (il·lustr.). Barcelona: Cruïlla, 
2011. ISBN 978-84-661-2875-9 De la primavera 
a l'estiu, de la tardor a l'hivern, obrirem les 
solapes i descobrirem què hi ha dins dels fruits i 
de les flors, què s'amaga sota terra... I també 
trobarem tota mena d'animals. 
 

 

Els hàbits d’en Pol . Liesbet Slegers. 
Barcelona: Baula, 2011. ISBN 978-84-479-
2275-8 En Pol fa el mateix cada dia: es lleva, 
esmorza, es renta les dents, es vesteix al matí, 
es posa el pijama a la nit… Un llibre amb 
solapes i jocs de descobriment per passar´ho 
bé amb els més petits 
 

 

El rei Jan i el drac . Peter Bently i Helen 
Oxenbury (il·lustr.). Barcelona: Joventut, 2011. 
ISBN 978-84-261-3833-0 El Jan, el Biel i el 
Marc construïen una cabana, un Castell 
inexpugnable per al rei jan i els seus soldats. Un 
dia per lluitar contra dracs i bèsties… i després 
front a les criatures de la nit. 
 

 

 
Els Reis d’Orient . Anna Canyelles i Roser 
Calafell (il·lustr.). Barcelona: La Galera, 2011. 
ISBN 978-84-246-3715-6 Quins nervis! Quants 
regals! Quina feinada! S'acosta la nit de Reis i 
en Melcior, en Gaspar i en Baltasar tenen un 
munt de feina. Quins nervis! Ja els sento! Ja 
vénen els Reis d'Orient! 
 

 

El topo que quería saber quién se había 
hecho aquello en su cabeza  (edición especial 
con sonidos). Werner Holzwarth i Wolf Erlbruch 
(il·lustr.). Madrid: Alfaguara, 2011. ISBN 978-84-
204-0788-3 Cuando el topo asomó la cabeza 
por la boca de su madriguera para ver si había 
salido el sol, se encontró que una cagada le 
caía en la cabeza. Indignado, empezó a 
investigar quién era el responsable... 
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Fum, fum, fum: cançons de Nadal . 
Toni Giménez i Montse Ginesta (il·lustr.). 
Barcelona: Baula, 2011. (Cantem; 4). ISBN 
978-84-479-2309-0 Recull de cançons de 
Nadal catalanes i d'arreu del món amb un 
CD per escoltar, cantar i jugar. Música i veu 
de Toni Giménez 
 

 

Lletra a lletra . Àngels Navarro i Eva Sans 
(il·lustr.). Barcelona: Combel, 2011. ISBN 
978-84-9825-688-8 Un llibre-joc per 
aprendre i divertir-se, entrant a un món 
d’imaginació on qualsevol cosa es pot 
convertir en una lletra de l’alfabet 
 

 

El secret de les girafes . Comotto. 
Barcelona: La Galera, 2011. 978-84-246-
3571-8 Tots els animals de la sabana fan 
algun soroll: el lleó fa un gran rugit, els 
hipopòtams badallen estrepitosament, els 
elefants, els búfals... i fins i tot els flamencs 
fan algun soroll que els caracteritza... Però 
quin soroll fan les girafes? Aquest és el 
secret més ben guardat! 
 

 

Els transports . Pascale Hédelin i Robert 
Barborini (il·lustr.). Barcelona: Cruïlla, 2011. 
ISBN 978-84-661-2800-1 Un llibre interactiu 
amb solapes, rodetes, desplegables i 
pestanyes per conèixer a fons tota mena de 
mitjans de transports, del present, del 
passat i del futur.  
 

 

Un camaleón en la escuela de los 
gatos . Roberto Aliaga i Roger Olmos 
(il·lustr.). Barcelona: Edebé, 2011. (Tren 
azul. Mis cuentos favoritos). ISBN 978-84-
683-0012-2 ¿Sabes que un camaleón 
puede cambiar de aspecto y de color? Tal 
vez por eso, la mamá de Vito Camaleón le 
apuntó a una escuela de gatos, pensando 
que podía hacerse pasar por uno de ellos. 
Según ella, los gatos son más elegantes 
que los camaleones… 
 

 

 

Carta per al tigre . Janosch. Pontevedra: 
Kalandraka, 2011. ISBN 978-84-15170-08-2 
Amb un estil inconfusible, tant a nivell literari 
com artístic, Janosch ens relata com els 
protagonistes d’aquesta peculiar història 
inventen el correu ordinari, l’aeri i, fins i tot, el 
telèfon. 

 

Dues germanes tenen visita . Sonja 
Bougaeva. Barcelona: Takatuka, 2010. ISBN 
978-84-92696-46-8 Dues germanes viuen 
feliçment a una illa. Un dia el seu cosí es 
presenta a casa seva... i tot canvia. 
 

 

El fantàstic senyor Guillot . Roald Dahl i 
Quentin Blake (il·lustr.). Barcelona: La 
Magrana, 2010. (Les ales esteses; 290). ISBN 
978-84-8264-101-0 En una vall hi havia un 
bosc, dins del bosc hi havia un arbre, sota de 
l'arbre hi havia un cau on vivien feliços el 
senyor Guillot, una guineu molt llesta i la seva 
família… 
 

 

El gegantí llibre dels gegants . Saviour 
Pirotta i Mark Robertson (il·lustr.). Barcelona: 
Brúixola, 2011. ISBN 978-84-9906-119-1 
Aquest llibre et presenta els gegants més 
importats i més ferotges del món, i també els 
herois més astuts que van aconseguir vèncer-
los I ara... obre el gran pòster que inclou 
aquest llibre i coneixeràs el gegant poderós 
que ha vingut a quedar-se amb tu!  
 

 

Les mil i una nits . Lluís Farré i Mercè 
Canals (il·lustr.). Barcelona: Combel, 2011. 
ISBN 978-84-9825-583-6 
Un llibre pop-up sobre la llegenda de 
Xahrazad, una noia que amb el seu encant i la 
bellesa de les seves paraules va aconseguir 
sobreviure al casament amb el sultà, que per 
venjança matava les seves esposes després 
de la primera nit.  
 

 

La Supercolla . Pierre Fouillet i 
Christine Beigel. Barcelona: Bang, 2011. 
(Mamut; 4). ISBN 978-84-15051-40-4 
Còmic infantil. La Lulú és una nena com la 
resta, llevat d’un petit detall: el seu pare, 
Robert Castanyclar, és en James Pont, un 
agent tan top-secret que ni ell mateix ho sap, o 
això és el que ens fa creure.  
 

 


