


Jeff Mack
Bones notícies. Males notícies

Barcelona: B de Block, 2012

Una història tendra i divertida 
sobre dos amics, un conill i un 
ratolí, amb mirades
completament diferents sobre 
la vida. 
I tu, de quin color la veus?



Victoria Tubau
Les gallines del Batat i altres històries

Barcelona:  Cruïlla, 2012 (Premi El Vaixell de Vapor,  2012)

En Batat té deu gallines que 
practiquen natació
sincronitzada a la banyera, 
però ell no és l’únic nen
especial de la seva classe. 

El seu col·legi és com un 
vaixell i els seus companys
són la tripulació: pirates, 
corsaris i aventurers d’arreu
del món.



Mario Ramos 
Soy el más guapo

Sant Joan Despí: Corimax, 2012

Un llop es creua amb

diversos personatges de 
contes als quals els diu que 
l'és el més maco...però de 
debò ho és?



Benjamin Lacombe
Cereza Guinda

Zaragoza:  Edelvives, 2012

Cirera es una nena solitària
que s’encarrega d’ajudar al 
seu pare en la gossera.

Un matí l’ultima gàbia esta 
molt callada. Al fons Cirera
descobreix una boleta 
arrugada, des de aquest
moment Cirera i Guinda, la 
gossa petita de país del 
arròs es tornen 
inseparables.



Montserrat Roca i Reguant; Il·lustracions: Joan M. Celorio
El David visita el Liceu 

Vilanova i la Geltrú: El Cep i la Nansa, 2012

El David va de visita al Liceu amb l’escola i 
sense saber com, es troba descobrint els 
secrets més amagats d’un teatre per dins, 
acompanyats per unes guies molt especials: 
les muses de les pintures del sostre del Saló 
dels Miralls. A través d’elles faran una visita 
cultural on coneixeran el teatre, personatges 
de la música, la dansa,... i veuran el ballet. 
Vosaltres els i les lectors/es podreu fer 
aquesta visita al llegir aquest fantàstic llibre. 
Us permetrà apropar-vos i gaudir del món de 
les arts escèniques.
L’autora coneix bé tot el que amaga aquest 
teatre, ja que forma part del col·lectiu de 
guies i sap quins detalls i quines històries 
atrapen el visitant infantil i juvenil. A més a 
més, és un llibre escrit amb molta dolçor que 
entretindrà i agradarà tant als joves de la casa 
com als pares i mares, un llibre per a tota la 
família.



Philip Steel
Trenes: viajes legendarios

Barcelona: Oniro, 2012

Trenes, viajes legendarios, es un llibre
de coneixements pels amants dels
ferrocarrils però també per als que no ho
siguin perque és particularment
entretingut i dinàmic.  

Les seves 29 pàgines ens ofereixen
il·lustracions realistes i fotografies des de 
la invenció de les locomotores a vapor, la 
història dels trens més famosos del món
fins a l’avançada tecnologia dels
ferrocarrils d’alta velocitat.  

Són textos breus encara que amb moltes
dades i pestanyes. I això no és tot: 
trobaràs també fulls extensibles per 
veure els trens sencers!

Amb aquest llibre, aprendre serà un 
plaer!



Hélène Boudreau ; il·lustrat per Serge Bloch
Et desafio a no badallar

Albolote: Barbara Fiore, 2012.

Els badalls són traïdors. 
Apareixen quan menys t’ho 
esperes. Tu fas la teva, estàs 
construint la torre de peces 
més alta de la història de 
l’univers … I abans no te 
n’adonis, ¡t’envien a 
l’habitació perquè et posis 
el pijama!



Roald Dahl
Les bruixes

Barcelona: Estrella Polar, 2009 (L’Odissea, 13)

Les bruixes de debò es 
vesteixen amb roba corrent 
i s'assemblen molt a les 
dones corrents. Viuen en 
cases corrents i fan feines 
corrents. És per això que 
són difícils d'enxampar. 
Aquesta és la història d'una 
víctima d’elles.



Émile Jadoul
Las manos de papá

Barcelona: Corimbo, 2010

Un llibre il·lustrat de paper-
cartró pels més menuts, 
perquè llegeixin sols i 
també acompanyats per les 
veus animades dels seus 
pares. Uns pares preparen 
el seu bebé per a la que 
serà la seva primera i més 
perillosa gran aventura de la 
seva vida: “un... dos... tres... 
camina sòl”.



Florence Dutruc-Rosset , [il·lustracions] : M. Morel - C. Couturier
Quina vergonya!

Barcelona:  Estrella Polar, 2011

Avui és un gran dia: la Lulú 
anirà per primer cop a classe
de gimnàstica esportiva. Però, 
quan entra al gimnàs, se sent
paralitzada, incapaç d'apropar-
se als seus companys, i no sap
què fer ni què dir. La Lulú surt
de la primera classe una mica 
moixa. Durant la setmana, es 
torna a animar, però el dimarts
següent torna a estar 
bloquejada! Recomanat per a 
nens i nenes a partir de 7 anys.



Andrés Pi Andreu, Kim Amate 
La ventana infinita

Barcelona: Destino, 2010

A menudo los niños que acaban
de llegar a la escuela o al barrio
nos parecen antipaticos... hasta
que descubrimos con un poquitin
de misterio, algo de broma y 
mucha ternura, que la amistad es 
una gran ventana ques eimpre
debe estar abierta.



Noé Carlain, Nicolas Duffaut
Què llegeixen els animals abans de dormir 

Barcelona: Joventut, 2011

Als animals també els agrada 
llegir abans de dormir; però 
cadascun té les seves 
preferències: el cangur només 
llegeix llbres de butxaca, els 
ratpenats es fan un tip de reure
amb les històries de vampirs, els 
cavall no es perden el diari de les 
curses....



Andy Runton

Buh. Un poco tristón.
Barcelona: Thule, 2012 (Col·lecció Buh, 2)

Buh és un mussol que viu a 
una acollidora llar en un 
arbre del bosc. En aquesta 
història, amb els seus amics 
Lala i Gus, ajuda uns 
abellerols a construir una 
caseta per guarir-se de 
possibles perills.



Tito Faraci, Giorgio Cavazzano

Jungle town
Barcelona: PlanetaDeAgostini, 2008

Jungle Town és una 
perillosa ciutat on conviuen 
gossos i gats amb altres 
minories d’animals. Un matí 
apareix el cos d’un ratolí 
assassinat en un exclusiu 
camp de golf. Els detectius 
Adam i Rollo hauran 
d’esbrinar què ha passat. 


