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CICLE MITJÀ 

 

Això era un alfabet. Una història per 
a cada lletra 
Oliver Jeffers 
Ed. Andana 
Les lletres de l’alfabet treballen sense 
descans per crear paraules que 
alhora creen històries. Però, què 
passaria si hi hagués una història per 
a cadascuna de les lletres? 

 

Tan grande como siete osos 
Julie Colombet 
Ed. Zorro Rojo 
Original bestiari que s’allunya de 
l’estètica formalista dels llibres 
d’animals, i proposa als lectors de 
totes les edats: descobrir, comparar i 
conèixer a alguns dels animals més 
fascinants de la natura. 

 

Inventari il·lustrat dels insectes 
Virginia Aladjidi i E. Tchoukriel.  
Ed. Faktoria K. 
La seva complexitat morfològica, la 
seva utilitat en el cicle de la 
naturalesa, la gran abundància 
d’espècies... Tot allò que necessitem 
saber sobre els insectes, en un llibre 
que evoca els antics quaderns de 
camp 
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L’arbre generós 
Shel Silverstein 
Ed. Kalandraka 
Hi havia una vegada un arbre 
que estimava un nen petit. I 
el nen cada dia hi anava i en 
collia les fulles per fer-se’n 
una corona i jugar a ser el rei 
del bosc.. Un conte clàssic 
que dona lloc a lectures 
diverses: l’amistat, la relació 
amb el nostre planeta 

 

Nick, el grumet 
Michael J. Rosen 
Il.lustracions  M. C. Pritelli 
Ed. Símbol 
Diari d’un bord d’un grumet 
fent la volta al món amb el 
capità Cook. 

 

El río de los cocodrilos 
Gustavo Roldán 
Ed. A buen paso 
Una historia senzilla que ens 
recorda que hi ha coses que 
no es poden vendre ni 
comprar. 

  



 

 

Amics monstruosos 
Anna Manso 
Ed. Animallibres 
Els pares de la Sandra són més joves 
que els pares dels nens i nenes de la 
seva edat. Els falta pràctica i sempre 
necessiten que ella els ajudi. La 
Sandra, tímida i poruga com és, 
s’endú un ensurt dels grossos quan, 
una nit, una veu greu i monstruosa 
la desperta. 

 

Aquest és en Pusy 
Peyo 
Ed. Base 
Primer recull d’historietes del gat 
Pussy, el gatet que sempre se’n surt 
de les situacions més difícils, ja sigui 
amb els gossos del veïnat, les bèsties 
del zoo, de l’aquàrium... 

 

Moletown. La ciutat dels talps 
Torben Kuhlmann 
Ed. Joventud 
Conte il·lustrat que, quasi sense 
paraules, ofereix una finestra 
fascinant  un món imaginari, però 
inquietantment  familiar, que 
s’amaga sota els nostres peus. 

  

CICLE SUPERIOR 

 

Fèlix, ets un desastre 
Jakob M. Lednhart 
Il.lustracions  F. Bertrand 
Ed. Animallibres 
En Fèlix no sap fer res de res. És el 
desastre més desastrós que hagis 
conegut mai. Però a la seva vida 
apareix una nova i bellíssima 
companya de classe. Un relat 
humorístic, sarcàstic, un punt 
corrosiu, que gira al voltant de 
l’acceptació d’un mateix. 

 

La memoria del elefante. Un viaje 
inoblidable por la memoria de 
Marcel 
Sophie Srtady 
Il. lustracions Jean-François Martín 
Barbara Fiore Editora 
Una petita enciclopèdia que conté 
informacions de tot tipus: el calaix 
de sastre del vell elefant Marcel 

 

 

 

Mimi 
John Newman 
Ed. Viena 
 La mare de la Mimi va morir 
d’accident quan tornava cap a 
casa. Ara, a casa, tothom està 
trasbalsat: el pare ajagut al sofà, 
només menja pizza, en Connor 
toca la bateria fins a la 
matinada i la germana de la 
Mimi, la Sally es vesteix de 
gòtica i tot sembla capgirat! 

 

Tania Val de Lumbre 
Maria Parr 
Ed. Nordica Infantil 
Tania es pèl-roja i te els rínxols 
d’un lleó. S’anomena Val de 
Lumbre, com la petita i remota 
vall on viu. Les dues coses que 
més li agraden són: lliscar en 
trineu i estar amb Gunnvald, 
que tot i tenir seixanta quatre 
anys és el seu millor amic. 

 

Jo que vaig dormir amb lleons 
Laia Longan 
Ed. Animallibres 
En Tom s’escapa de l’orfenat a 
la recerca del seu pare amb 
l’ajuda de la Lana, una nena que 
viu en un circ. 

 

Cantamapes. Atles subversiu 
de llocs i històries curioses 
Wu Wing 
Ed. Sembra llibres 
Un llibre que ens transporta a 
països reals i imaginaris, 
episodis històrics i relats 
simbòlics, antigues llegendes i 
resistències populars que ens 
conviden a reflexionar sobre el 
racisme, les guerres o la 
destrucció de la natura, però 
també sobre les proeses 
quotidianes del món en què 
vivim. 

  

  

 


