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  JA SÉ PREPARAR-ME LʼESMORZAR
Elena Odriozola. Ed. modernas el embudo

Un petit text amb pàgines desplegables que ens 
ensenyen com una nena es prepara ella sola, pas a 
pas, lʼesmorzar.

DINS LʼOU
Emma Lidia Squillari. Ed. Kalandraka

ETS IMPORTANT
Christian Robinson. Ed. Libros del zorro rojo 

Tot està connectat. Tant si ets un ésser microscòpic com 
si tens la grandària dʼun dinosaure, ets important. Sense 
tu, res no seria el mateix.

EL PETIT GRAN LLEÓ
Hildegard Müller. Ed. Takatuka

Del petit lleó seʼn riuen la resta dels animals de la 
selva. Però el seu gran amic, el corb, se 
nʼempesca una per ajudar-lo. Una bonica i tendra 
història sobre com de gran pot arribar a ser un 
lleó petit! 

LA VIDA
Cynthia Rylant i Brendan Wenzel. Ed. Baula

La vida, quan comença, és petita, però de seguida 
creix. Un esplèndid homenatge a la natura i una bonica 
celebració de la vida i lʼexistència.

TODO ES DE COLOR
Pascale Estellon. Ed Maeva

Tots els colors són dins la natura. Obre les 
pàgines desplegables dʼaquest llibre per copsar 
la diversitat de formes i colors que ens ofereix la 
natura.
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Seʼns presenten tota una sèrie dʼous de mides i 
colors diferents. Quan es trenquen coneixerem 
totes les bestioles, però a mesura que anem 
passant les pàgines menys animalons quedaran. 
Qui és lʼúltim que quedarà?



ELS CAPIBARES 
Alfredo Soderguit. Ediciones Ekaré 

La temporada de caça ha començat i els capibares 
cerquen un refugi segur. El galliner sembla un bon 
lloc, però les gallines no ho acaben de veure gaire 
clar.

EL GRAN LLIBRE VERD
Robert Graves. Il. Maurice Sendak. Ed. Corimbo

En Jack troba un gran llibre verd de màgia oblidat a 
les golfes. I així comença la gran aventura de provar 
els diferents encanteris: canviar lʼaparença de les 
coses, encanteris per tornar-se vell i fins i tot per 
desaparèixer!

EL VIRUS GRIZZLY
Émile Chazeraud i Amandine Piu. Ed. Baula

Quan la petita Lluna fa un esternut tothom 
comença a fugir ben lluny. I és que amb cada 
esternut surt un grizzly pel nas!

NO EM DIGUIS CUTXI-CUTXI 
Sean Taylor i Kate Hindley. Ed. Baula

Potser sóc petit, però no sóc un quisso babau. I per 
sobre de tot no vull que em diguin cutxi-cutxi!.

EN GRIPAU I EN GRIPERE 
SÓN AMICS

EL ROBOT DEL BOSC
Jaume Copons. Il. Liliana Fortuny. Ed. Combel

En Bitmax és un robot domèstic que han 
abandonat al bosc blau. A partir dʼara serà acollit 
per tots els habitants del bosc com un més de la 

colla. Primer títol de la col·lecció de novel·la gràfica 
Bitmax i companyia per a primers lectors.

Arnold Lobel. Ed. Entredos 

Tant si escriuen cartes com si van a nedar, tant si 
expliquen contes com si busquen un botó perdut, 
en Gripau i en Gripere sempre es fan costat, com 

han de fer els grans amics.
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LA BANDERA DE LʼAMÀLIA
Nono Granero. Il, Ina Hristova. Ed. karé

VOLS SER LA MEVA AMIGA? 
Susie Morgenstern. Il. Claude K. Dubois. Ed. Blackie Books

A la Lea no li agrada gens la seva nova casa. I a més li 
caldrà trobar noves amigues. La Lea és molt llesta i se 
les pensa totes: cal redactar una carta tipus test per 
trobar lʼamiga ideal. I les preguntes a respondre són: 
Ets més de parlar o escoltar? O bé, quètxup o 
maionesa? I moltes més que ajudaran a la Lea a no 
trobar-se tan sola.

VIATGE AL PAÍS DELS ARBRES 
J. M. Le Clézio. Il. Henri Galeron. Ed. Animallibres

Una petita història  que sʼalça com un himne als arbres i 
la natura. Per gaudir del silenci, la calma i que ens 
ensenya a escoltar tots els sons que ens ofereix la natura. 
El protagonista dʼaquesta història, un nen, emprèn un 
viatge al país dels arbres per descobrir els seus secrets.

BON VIATGE PITBLANC
Empar de Lanuza. Il. Helga Ambak. Ed. Sembra

Pitblanc és un jove pingüí que es pregunta per què 
al pol hi ha nits que no es pon el sol. Com que 

ningú no li ho sap respondre, decideix emprendre 
un llarg viatge per mira de trobar la resposta. 

BAIKA A LA FI DEL MÓN
Marcin Podolec. Ed Joventut

Des de la gran explosió la Baika i la Victòria recorren 
paratges desolats i ciutats en ruïnes cercant els seus 
pares i guiades per una misteriosa llum en el cel. 
Aquest còmic recull les dues primeres aventures de la 
Baika i la Victòria en aquest món postapocalíptic, 
però  la seva amistat serà clau per superar les 
adversitats amb molta tendresa i humor.

EL PEQUEÑO FANTASMA
 Otfried PreuBler. Ed. Maeva
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LʼAmàlia rep lʼencàrrec de fer la bandera del seu poble. 
Ha dʼestar enllestida per la festa major però tota una 
sèrie de petits entrebancs faran perillar la feina de la 
cosidora. Al final la bandera no sʼassemblarà gens al 
model original però serà la representació més fidel 
dels habitants del poble.

A les dotze en punt, el petit fantasma es desperta 
i fa la ronda per les antigues muralles del castell. 
Que bonic seria veure el món de dia, encara que 

només fos un dia. I quan això passa de veritat 
comença la gran aventura



Xavier Pàmies  (trad) George Ermos (il). Ed. Ben Brooks
L'Oleg i lʼEmma han estat jugant a un joc durant tot el curs: 
inventar-se un tercer amic... Però un dia en Sebastian Cole 
apareix al cau secret de lʼEmma i lʼOleg a bord dʼuna nau 
espacial de cartró. ÉS IMPOSSIBLE. I encara no saben que 
estan a punt de passar moltes més coses impossibles.

PIPPI CALCESLLARGUES
Astrid Lindgren. Ed. Kókinos

El primer llibre dʼaventures de la Pippi, probablement 
lʼheroïna més revolucionaria i esbojarrada de la 
literatura infantil i juvenil.

JEFFERSON
Judy Blume. Ed.Viena

En aquest llibre els animals fan coses com els humans: 
van a la biblioteca a buscar llibres, prenen gelats i van a la 
perruqueria. Una sorprenent novel·la policíaca entre 
humans i animalons per a públic jove.

LA LENA, EN TRILLE I EL MAR
Maria Parr. Il. Zuzanna Celej.Ed. Nórdica

Continuen les aventures dels personatges de Cors 
de Gofra . Aquest any serà especial perquè arriba una 
nena nova: la Birgitte, dels països baixos. Però la Lena 

tindrà altres preocupacions, lʼentrenador sempre la 
deixa a la banqueta, el germanet no acaba dʼarribar i 

lʼavi un dia surt a pescar i té un ensurt dels grossos. 

MARIE CURIE AL PAÍS DE LA 
CIÈNCIA

Una molt bona biografia il·lustrada per a petits i 
grans de la vida , sovint molt dura, de la gran 

Marie Curie. 

ROBATORIS DE LLEGENDA 
Soledad Romero Mariño. Julio Antonio Blasco. 

Ed. Zahorí Books

Crònica il·lustrada dels robatoris més audaços i 
sofisticats dels últims 150 anys. Des de lʼassalt al 

tren de Glasgow al robatori de la Mona Lisa.

CICLE SUPERIORCICLE SUPERIOR

LA HISTÒRIA IMPOSSIBLE DʼEN 
SEBASTIAN COLE

Irène Cohen i Claudia Palmarucci. Ediciones Ekaré



PER COMPARTIR

Oliver Jeffers. Ed. Andana

Què construirem tu i jo? Jo construiré el teu futur 
i tu el meu.

UN BON NADAL 
Nicholas Oldland. Ed. Símbol

Quan lʼós, lʼant i el castor es disposen a celebrar 
la nit de Nadal, sʼadonen que sʼhan oblidat del 
més important: no tenen arbre de Nadal i 
decideixen sortir al bosc a buscar-lo...

PARE NOEL BRUCE 
T. Higgins. Ed. Barcanova

En Bruce és un ós rondinaire, un cuiner més que 
acceptable i una mare. Però segur que hi ha una cosa 
que no és: en Bruce no és el Pare Noel. Però això no 
impedeix que els habitants del bosc facin una llarga 
cua per anar a explicar al Pare Bruce què volen per 
Nadal.

QUÈ CONSTRUIREM. PLANS 
PER UN FUTUR JUNTS

HISTÒRIES DE NADAL 

Deu contes que parlen sobre com els infants viuen la 
preparació del Nadal.

Astrid Lindgren. ING Edicions

AMB CALMA. 50 HISTÒRIES 
NATURALS

50 històries de la natura per contemplar les meravelles 
que passen just davant nostre quan ens prenem les 

coses amb prou calma.

Rachel Williams. Il. Freya Harbas. Ed. Flamboyant

EL GRAN LLIBRE DE LES FLORS
Yuval Zommer. Ed. Joventut

¿Cuántas formas de tirarse al agua crees que hay? ¿Y 
de aburrirse? Aunque no lo creas ¡hay muchas! 
Juga amb tota la família a trobar les respostes.



Seminari de Biblioteques Escolars de Gràcia 
Pla de Formació de Zona SE-CRP de Gràcia 

- ESC Farigola de Vallcarca 
- ESC Josep Maria Jujol 
- ESC Pau Casals Gràcia

- ESC Montseny
- ESC Turó del Cargol 
- ESC Rius i Taulet

Col·labora:
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