CICLE SUPERIOR
CIVICO, Irene; PARRA, Sergio. LAS CHICAS
SON GUERRERAS. Barcelona: Montena,
2016 ISBN 9788490436547
26 dones que amb la seva rebel·lia van
canviar el món: científiques, actrius,
escriptores, pintores, fotògrafes… Totes
han fet coses increïbles que cal conèixer.
Un llibre per conèixer la seva biografia i el
seu coratge.
HARROLD, A.F. ELS IMAGINARIS.
Barcelona: Blackie books, 2017 ISBN
9788416290895
En Rudger és el millor amic de l’Amanda.
Però, hi ha un petit problema, el Rudger és
un nen que només existeix al cap de
l’Amanda (un imaginari). Tots dos hauran
d’enfrontar-se al temible senyor Bunting,
un menjaimaginaris.
HERNÀNDEZ, Pau Joan. ELS QUE CAMINEN
PEL FOC. Barcelona: La meva arcàdia, 2016
ISBN 9788494468025
L’Enric ha de passar les vacances lluny de la
seva família, en un poble de Sòria. La
descoberta d’unes òlibes gravades en llocs
misteriosos farà que visqui unes increïbles
aventures que li permetran superar LA POR
que el tenalla.
SALES, Dora. L’AGNI I LA PLUJA.
Pontevedra: Kalandraka, 2017 ISBN
9788484643043
L’Agni és un nen de deu anys que treballa
tot el dia en un safareig de Bombai i,
mentre frega i frega la roba, somnia que la
seva sort canviarà un dia. Per conèixer la
realitat del treball infantil i la pobresa que
els fa invisibles al món.
VILLANUEVA, Muriel. DUNA (DIARI D’UN
ESTIU). Barcelona: Babulinka books, 2015
ISBN 9788494159077
La Duna és una nena de dotze anys que,
com a deures d’estiu, ha d’escriure un
diari. Cada dia anotarà unes vivències que
poc a poc la faran créixer i acabarà
convertint-se en un estiu molt especial. Un
llibre que amaga un secret que haureu de
descobrir.

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.
La guia ha estat elaborada per la Comunitat de Pràctica de
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CICLE MITJÀ

CROZON, Alain. QUÈ ÉS AIXÒ? Barcelona:
Cruïlla, 2014 ISBN 9788466133388
Amb llibre amb solapes, descobrireu
moltes sorpreses i aprendreu que moltes
coses no són el que semblen. Conté
quaranta-vuit imatges amb les que
podreu desenvolupar la vostra
imaginació i la visió espacial. Un llibre
d’endevinalles visuals.

CASAS Lola; QUERALT, Carmen [Il.]. VISCA
SANT JORDI! Barcelona. Baula, 2010 (Ala
Delta. Sèrie Roja; 36) ISBN 9788447919918
Recull de poemes per a cada moment i
circumstància a l’entorn de la celebració de
la festa de Sant Jordi. Molt adients per
començar a gaudir de la poesia.

DAHL, Roald, RANUCCI, Claudia [Il.] LOS
MIMPINS. Madrid: Santillana (Lo que
leo), 2016. ISBN 9788420451121
Billy vive en a orillas de un misterioso
bosque al que su madre nunca le permite
ir. Le advierte que hay monstruos
terribles y bestias salvajes. Un día Billy
decide investigar por su cuenta y se
interna en el bosque, ¿qué pasará?

FALCONER, Ian. L’OLIVIA I LES
PRINCESES. València: Andana, 2013 ISBN
9788416394036
La porqueta Olivia no té massa clar què
vol ser quan sigui gran. Una cosa sí que
la té clara, no vol ser una princesa rosa
com totes les altres porquetes. Pensant,
pensant, l‘Olivia ja ho té, voldrà ser…
Descobreix-ho.
FLETCHER, C.; TECKENTRUP, B. [Il.].
L’AVENTURA DEL CASTELL. Barcelona:
Combel, 2014 ISBN 9788498259179
Un llibre pop-up amb desplegables per
jugar. Recrea la vida en un castell
medieval. Conté figures de princeses i
cavallers per sentir l’emoció d’un torneig
de l’edat mitjana. Ideal per Sant Jordi.

CONANGLA, Mercè; SOLER, J.; LLORENS, E.
[Il.] PESSIGOLLES AL COR. Barcelona:
Parramon, 2015 ISBN 9788434240988
A tots ens agraden les pessigolles. Però
sabeu que el cor també té pessigolles i li
agraden amb delit? Les pessigolles
aconsegueixen encendre els cors més
apagats.

MARTÍ Meritxell; SALOMÓ, Xavier [Il.]
QUINA RÀBIA DE JOC! Barcelona:
Castellnou, 2013. (Toni i Tina; 2) ISBN
9788415206651
La Tina s’enrabia perquè ha perdut el
dòmino. A en Toni no li agrada gens la
reacció de la seva amiga i se n’empesca
una perquè això no torni a passar.

VIVIM DEL CUENTU. LA PRINCESA DELS
MATALASSOS. Baula, 2015 (Contes
desexplicats; núm 8) ISBN 9788447928354
En aquest conte trobareu personatges i
relats clàssics capgirats com un mitjó. Amb
arguments plens de sorpreses i molt
d'humor que faran volar i desenvolupar la
imaginació dels primers lectors.

GARCIA I CORNELLÀ, Dolors. JAUME I i EL
VUITÈ PASSADÍS. Barcelona: Abadia de
Montserrat, 2007 ISBN 9768498838503
En fer cinc anys el rei Jaume I es queda
orfe. El porten al castell de Monsó.
Perquè no s’avorrís hi fan anar el seu cosí
Ramon Berenguer. I ja veureu, que
avorrir-se, avorrir-se…
HODGE, Susie. GOBLE, Claire. PER QUÈ
L’ART ÉS PLE DE GENT DESPULLADA?
Barcelona: Librooks, 2016. ISBN
9788494509551
L’art ens incita a observar i ens provoca
sensacions. Aquest llibre s’introdueix en
la ment dels infants, els planteja les
preguntes que ells es farien i els anima a
explorar l’art i a trobar respostes d’una
manera interessant i divertida.
MAROIS, André. DOYON, Patrick. EL
LLADRE D’ENTREPANS. Barcelona:
Cruïlla, 2016. ISBN 9788466140041
El Martí porta a l’escola uns entrepans
molt bons. Un dia troba la carmanyola
buida. Empipat, decideix buscar el
culpable. La setmana avança i no troba el
culpable mentre els entrepans encara
desapareixen...
MORPURGO, Michael. QUE BÉ QUE ENS
HO HEM PASSAT! Barcelona: Bambú,
2017. ISBN 9788483434987
Uns alumnes d’una escola de Londres
passen unes colònies en una granja. Els
acompanya, en Ho, un noi orfe i refugiat.
Les colònies seran diferents i esdevindran
extraordinàries. Relat sobre la guerra i els
refugiats.

VRIES, Anke de; MIN, Willemien []Il.].
GRISETA. Pontevedra: Kalandraka, 2017
(Llibres per a somniar) ISBN
9788416804078
La Griseta està trista pel seu color de
pell: gris. Decideix canviar-lo per un de
més alegre. L’aventura no serà fàcil:
abelles, una zebra, una oca... l’ajudaran,
o no!

THOMSON, Sarah L; GONSALVES, Rob.
IMAGINA’T UN LLOC. Barcelona: Joventut,
2009 ISBN 9788426137388
Llibre que amb imatges suggeridores us
permetrà sentir-vos lliures con un ocell i
sentir que aquest lloc és on volíem arribar
des de sempre, perquè és fet d'imaginació i
fantasia i ple de poesia.

WIESMÜLLER, Dieter. MIRADAS.
Pontevedra: Kalandraka, 2017 ISBN
9788496388789
Un juego de perspectivas, mirar y ser
mirado, compartir el punto de vista de los
animales que nos rodean: en el campo, en
la charca, en la selva, sobrevolando la
sabana o en el escondrijo más insólito de la
ciudad. Libro para observar.

