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S’acosta aquest temps tan especial i
assenyalat en què, a part d’estar a
casa, descansar i compartir temps
amb la família, ens ve de gust agafar
un llibre i endinsar-nos en aquest món
tan màgic de la literatura.
Si encara no saps quin serà l’amic que
t’acompanyarà en aquest fantàstic
viatge, només has de fer un cop d’ull a
les cinc propostes que trobaràs dins
del teu cicle. En el cas de ser un bon
lector, pots escollir un llibre dels cursos
dels grans, així com agafar-ne algun
dels altres cicles simplement perquè la
temàtica et crida més l’atenció.
Recorda el que va dir Emily
Dickinson sobre la lectura:

“Per viatjar lluny, no hi ha millor nau
que un llibre.”.

ELS PETITS
Mixifú i el Nadal
Meritxell Martí i Xavier Salomó. Combel
Nadal és temps de celebració, d’alegria i
de compartir amb la família i els amics. En
Mixifú és un gat juganer que mira el món
amb curiositat. L’acompanyes? Un llibre
amb mecanismes mòbils que ens
descobreix la màgia dels petits moments.

Com cuidar el Tió i evitar que cagui abans
d’hora
Òscar Vendrell i Lucía Serrano. Baula
10 instrucciones bàsiques (i divertides) per
cuidar el tió

Un dibuix
Rodrigo Mattioli. Apila
L’Alina vol fer un dibuix del seu unicorn.
Però no és tan senzill com sembla.
Per sort, compta amb l’ajuda d’algú molt
especial que li ensenyarà alguns petits
trucs.

Germans
Clotilde Perrin. Joventut
Arriba una germana petita. Massa petita
per jugar. Així que el germà gran li dona
biberons i molta llet perquè la petitona el

pugui acompanyar aviat en les seves
aventures.

Per què els ocells no tenen rei?
David Acera i Ina Hristova. Takatuka
A la natura abunden colors increïbles.
Però t'has preguntat mai quin gust o olor
podrien fer els colors verd, groc, rosa o
blau? O com sonarien? O quin tacte
tindrien si els toquessis?

ELS MITJANS
Les joguines màgiques de la família Claus
David Litchfield. Blume
Aquesta història màgica és un regal d'allò
més alegre basat en la bondat, l'amabilitat
vers els altres, la generositat i l'autèntic
esperit del Nadal.

El Viatge
Subi. Baula
El viatge és una invitació als primers
lectors a gaudir de països, llocs i mons de
fantasia que formen part del llegat de la
literatura universal. Per mitjà de textos
breus i d’escenes suggeridores i
optimistes, l’artista Subi transporta petits i
grans a mons de fantasia.

https://www.combeleditorial.com/ca/llibre/mixifu-i-el-nadal_978-84-9101-883-4
https://www.baula.com/ca/Cataleg/p/com-cuidar-el-tio-i-evitar-que-cagui-abans-dhora
https://www.baula.com/ca/Cataleg/p/com-cuidar-el-tio-i-evitar-que-cagui-abans-dhora
https://www.apilaediciones.com/producto/un-dibuix/
http://babulinkabooks.com/libros-y-regalo-descargas/germans/
http://www.takatuka.cat/llibre.php?id=236&Per%20qu%E8%20els%20ocells%20no%20tenen%20rei?%7CDavid%20Acera%7CIna%20Hristova
https://blume.net/infantil/2212-les-joguines-magiques-de-la-familia-claus-9788419094773.html
https://www.baula.com/ca/Cataleg/p/el-viatge


El llibre de la xocolata
Salvador Comelles i Mercè Gali. Cruïlla
Aquest llibre parla de la xocolata:
T’ensenyarà moltes coses que no sabies, i
alhora descobriràs que no hi ha res tan bo
com... la xocolata!

El retorn dels llops
Marc Majewski i Nadja Belhadj. Zahorí
books
Una faula poètica en format acordió
inspirada en un dels casos de
renaturalització més emblemàtics del món,
el del llop al parc de Yellowstone.

La pippi celebra el seu aniversari
Astrid Lindgren. Kokinos
La natura que ens envolta fa meravelles.
Dia rere dia, hora rere hora, centenars de
transformacions meravelloses ocorren just
davant nostre. Però no sempre és fàcil
adonar-se'n i veure-les...

ELS GRANS
El tresor de l’Hivern
Mediterrània.
Arremanga’t, endinsa’t a la natura i coneix
l’estil de vida autosuficient i ecològic de
les cases rurals amb aquest preciós llibre

ple d’activitats d’hivern. Descobreix què té
d’especial aquesta estació, aprèn noves
habilitats de cuina, jardineria i manualitats,
i gaudeix al màxim dels regals de la natura
en aquesta època de l’any.

El lleó sobre la porta

Onjali Q Raúf. La Galera
El lleó sobre la porta posa el focus en els
testimonis que els nostres llibres d'Història
han oblidat, i en el poder de l'amistat a
través de les generacions.
Una increïble història, narrada amb humor
i sensibilitat

El bandoler llegendari
Arnau Cònsul i David Parcerisa. Petit
Sàpiens.
De petit, Joan de Serrallonga no
s'imaginava que acabaria sent el bandoler
més famós –i també el més temut!– de
tots els temps. Voleu saber qui era i què
va fer?
Un llibre meravellós per descobrir un dels
personatges més emblemàtics de la
història de Catalunya!

Dagfrid. Una nena vikinga
Agnès Mathieu-Daudé / Olivier Tallec.
Flamboyant
A la Dagfrid li molesten moltes coses,
començant pel seu nom. Fet i fet, la vida
d’una noia vikinga no és gaire divertida: es
pentinen amb trenes enrotllades com
ensaïmades per sobre de les orelles,
porten vestits massa llargs i assequen el
peix. Perquè els vikings només mengen
això, peix. A més, les noies no poden ni
navegar ni fer les Amèriques. Bé, fins ara.
Perquè la Dagfrid està molt farta del peix
sec.

Donetes
Louisa May Alcott. Viena
Les germanes March –la Meg, la Jo, la
Beth i l’Amy—viuen amb la seva mare a
Massachusetts, en temps de la guerra civil
nord-americana. La seva situació no és
pas senzilla: la família, que temps enrere
havia estat rica, ara ha de viure amb
austeritat. Però això no és el que els
preocupa més: sobretot, troben a faltar el
pare, que ha hagut d’anar al front.construït
un planeta imaginari que li servirà de
refugi.

https://es.literaturasm.com/libro/llibre-de-xocolata
https://zahorideideas.com/el-regreso-de-los-lobos/?lang=ca
https://editorialkokinos.com/libros/la-pippi-celebra-el-seu-aniversari
https://www.editorialmediterrania.com/producte/el-tresor-dhivern/
https://www.lagaleraeditorial.com/ca/el-lleo-sobre-la-porta-978-84-246-7276-8#.Y4e27HbMI2w
https://www.petitsapiens.cat/llibres-petit-sapiens/llibres/serrallonga_205986_102.html
https://www.editorialflamboyant.com/ca/libro/dagfrid-1-una-nena-vikinga/
https://vienaedicions.com/book/donetes

