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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. 

 

 

 

BROOM, Jenny; SCOTT, Katie [il]. 
ANIMÀLIUM. Barcelona: Símbol, 2015 ISBN 
9788415315223 
El Museu d’Història Natural pren forma de 
llibre. 160 espècies hi són descrites i 
dibuixades. La seva observació permet 
imaginar-nos coses noves i diferents i 
inventar-nos històries. 

 

PRATS, Lluís. HACHIKO. EL GOS QUE 
ESPERAVA. Barcelona: La Galera, 2015 
ISBN 9788424655396 
Llibre d’una gran sensibilitat basat en una 
història real ocorreguda al Japó la dècada 
de1920. El gos Hachiko que durant 10 anys, 
dia rere dia, va esperar  a l’estació el retorn 
del seu amo mort. Premi Folch i Torres 
2014. 

 

NESSMANN, Philippe. A LA RECERCA DEL 
RIU SAGRAT. LES FONTS DEL NIL. 
Barcelona: Bambú, 2008 ISBN 
9788483430484 
Dos aventurers decideixen aclarir el misteri 
del Nil. És l’any 1857. Ningú sap on neix: 
selves, feres, malalties tropicals… Però en 
Richard Burton i en John Speke accepten el 
repte i s’endinsen al cor de l’Àfrica. 

 

MATUTE, Ana M.; Asensio, Albert [Il]. 
CABALLITO LOCO Barcelona: Destino, 2015 
ISBN 9788423349142 
Un potrillo que sufre el desdén del resto se 
acerca a un niño que quiere hacer su 
amigo. La incomunicación, la crueldad, la 
pérdida de la inocencia harán nacer el 
sentimiento de la compasión. Obra de una 
de las mejores escritoras del siglo XX. 
 

 

JABATO, María Jesús. GORI GORI. 
Pontevedra: Kalandraka, 2014 (Faktoria K 
de Libros) ISBN 9788415250685 
Cada uno de los poemas que integran este 
poemario está inspirado en obras de arte, 
algunas de las cuales se reproducen sus 
pàginas. Las pinturas de Picasso, Monet, 
Seurat, Klimt, Klee… toman la forma de 
palabras con los versos de este libro. 

 

 

 



 

 

EDUCACIÓ INFANTIL CICLE INICIAL CICLE MITJÀ 

 

BROWNE, Anthony. DINS DEL BOSC. 
Méxic: Fondo de cultura económica, 
2004. ISBN 9681672194 
El conte de la Caputxeta reinventat. Un 
bosc ple de misteri, on flueixen 
personatges d'altres relats i on res no és 
el que sembla. Un relat per explorar la 
fantasia dels vostres fills i filles, les seves 
pors i les seves inquietuds. 

 

MERINO, Gemma. EL COCODRIL A QUI 
NO LI AGRADAVA L’AIGUA. Barcelona: 
Picarona, 2015 ISBN 9788416117307 
Als cocodrils els encanta l’aigua, però 
aquest és diferent, no li agrada gens ni 
mica. De fet, s’estima més enfilar-se als 
arbres. I si aquest cocodril no fos pas un 
cocodril? Un conte que ens parla del dret 
a la diferència i ho fa amb la divertida 
història d’un cocodril tendre i tossut. 

 

FARRÉ, Lluís. EL NEN GRIS. Barcelona: La 
Galera, 2006 ISBN: 9788424624453 
Excel·lent àlbum il·lustrat que explica la 
història d'un nen que, quan neix, és 
totalment gris i insensible a la realitat 
que l'envolta. Fins que no li passa un fet 
excepcional, no descobrirà la importància 
de les emocions.  

 

CARRIER, Isabelle. UNA MICA DE MAL 
HUMOR. Barcelona: Joventut 2012 ISBN: 
9788426139467 
En Pit i en Pat són inseparables. Amb 
amb el temps, no estan d’acord i 
s’enfaden. El mal humor creix i creix… i 
de sobte els separa. Una història de 
relacions plena d’humor per explorar els 
sentiments dels nostres fills i filles. 

 

GANGES, Montse; INARAJA Christian. 
FEM DE MESTRE. Barcelona: Combel, 
2012 ISBN 9788498257335 
Llibre que combina magnífiques 
il·lustracions amb fotografies i textos 
senzills. Amb lletra de pal i lligada. Al 
final hi ha un petit recull d’informacions 
sobre l’ofici. Forma part de la sèrie 
“Treballem”. 

 

 

BESTARD, Aina [il]. QUÈ S’AMAGA DINS 
DEL BOSC?. Tarragona: Cossetània, 2015. 
ISBN 9788490343388 
Si mires a través de les lupes, hi veuràs 
moltes coses que no es veuen a simple 
vista. Primer la verda, et semblarà que res 
s’hi mou; després, amb la blava, 
començarà a aparèixer la vida i, finalment,  
la vermella, permet descobrir més secrets. 

 

CERRO, Miguel. DESPRÉS DE LA PLUJA. 
Pontevedra: Kalandraka, 2015 ISBN 
9788484649694 
Història d’un grup d’animals que han de 
conviure junts després d’un desastre 
natural. Cada animal col·laborarà, fins i tot, 
el que ningú s’esperava. Il·lustracions de 
gran qualitat. VIII Premi Internacional 
Compostela per a àlbums il·lustrats. 

 

EZRA STEIN, David; SHEBAN, Chris [il]. LA 
GALLINETA XERRAPETA. Barcelona: 
Joventut, 2012 ISBN 9788426139306 
La gallineta sempre vol un conte abans de 
dormir. Cada cop que el pare en comença 
un de nou, ella  l'interromp. Des de Hansel 
i Gretel fins a La Caputxeta Vermella, no 
pot estar-se d'irrompre els contes per 
salvar els seus personatges. Finalment... 

 

YOUNG, Miriam; LOBEL, Arnold [il]. LA 
SENYORETA SUSSI. Barcelona: Corimbo, 
2014 ISBN 9788484705079 
La senyoreta Sussi és un petit esquirol gris 
que viu feliç a la seva casa dalt d’un roure. 
Un dia, uns maleducats esquirols vermells, 
grans i lletjos, envaeixen la seva casa i ella 
es ha d’abandonar la seva llar. Trista volta 
pel bosc fins trobar una casa de nines en 
una casa abandonada... 

 

LINCOLN, Hazel. QUÈ FAN ELS ELEFANTS? 
Barcelona: ING Edicions, 2006 ISBN 
9788489825284  
Una història molt tendra sobre una petita 
elefanta que,  acabada de néixer, no sap 
què fer amb la trompa. Gràcies a la seva 
família aprendrà que tenir trompa és molt 
útil i divertit! 

 

 

MONTAÑÁ, Rubén; MONTAÑÁ, Marta 
[il]. LA BOTIGA DE MASCOTES 
EXTRAORDINÀRIES. Barcelona: 
Barcanova, 2015. ISBN 9788448936020 
A qui no li agradaria tenir una mascota? 
Si decideixes anar a buscar el teu animal 
de companyia a la botiga de mascotes 
extraordinàries, es possible que iniciïs un 
viatge ple d’aventures. 

 

MANSO, Anna; FARRÉ, Luís [il]. LEANDRE, 
EL NEN HORRIBLE. Barcelona: Cruïlla, 
2004. ISBN 9788466109062 
Pot ser sigui lleig o no el Leandre. El que 
és segur és que s’enamora d’una nena de 
la classe i es fan molt amics. Plegats s’ho 
passen bé fent de perruquers, investigant 
qui pispa el diari de la mare i fent de 
models fotogràfics. Relat d’humor. 

 

RICHTER, Jutta; LOSANTOS, Cristina [il]. 
JO, AQUÍ, NOMÉS SÓC EL GOS. Barce- 
lona: Cruïlla, 2014  ISBN 9788466136921 
Els humans no hi ha qui els entengui, fan 
unes coses molt estranyes! Això és el que 
pensa l’Anton, un gos que està 
acostumat a jugar, saltar, embrutar-se i 
córrer pels grans espais oberts. Però ara 
ha anat a parar a casa d’una família i... 
Relat d’humor. 

 

HUGHES, Emily. SALVATGE. Barcelona: 
Libros del zorro rojo, 2015. ISBN 
9788494416002 
Història d’una nena que viu feliç a la 
natura, on els óssos li han ensenyat a 
menjar, els ocells a parlar i les guineus a 
jugar. Ella és audaç, valenta i lliure. Però 
un dia un nou animal entra en escena, un 
animal estranyament semblant a ella i... 

 

HÉDELIN, Pascale; BARBORINI, Robert [il]. 
EL COS HUMÀ. UN LLIBRE INTERACTIU. 
Barcelona: Cruïlla, 2014. ISBN 
9788466118217 
Un llibre animat extraordinari amb 
solapes, rodetes, desplegables i altres 
elements interactius per fer conèixer el 
cos humà d’una manera. 

 


