
Cicle superior 

 
 

Curiosity: la història d'un robot de Mart. 

Markus Motum.                                    

Barcelona: Flamboyant, 2018.                      

ISBN 978-84-947173-2-1 

Aquest fabulós llibre il·lustrat de coneixements 

ens permet conèixer a la història del Curiosity, 

el vehicle robot que l'any 2011 va explorar Mart, 

explicada per ell mateix de manera atractiva i 

rigorosa. 

 Jo, en Watson i l'armari de la Jacqueline. 

Gemma Lienas i Marisa Morea (il.).     

Barcelona: Cruïlla, 2018. (El vaixell de vapor. 

Sèrie vermella).                                             

ISBN 978-84-661-4546-6 

La Isolda ha trobat unes fotografies antigues 

dins d’un llibre que li han regalat. Hi surten 

dues nenes petites i una dona molt misteriosa. 

Ella i el seu amic Watson es posen a investigar! 

 
 

El llibre d'hores de Jacominus Gainsborough.                                      

Rébecca Dautremer.                                   

Barcelona: Baula, 2018.                               

ISBN 978-84-479-3742-4 

Les seves delicioses il·lustracions i la seva 

narració ens convertiran en espectadors 

privilegiats de tota una vida feta de petites 

coses. Una història entranyable sobre la 

recerca del sentit de la vida. 

 
 

Raritos.                                                   

Svetlana Chmakova.                            

Barcelona: Montena, 2018.                           

ISBN 978-84-9043-944-9 

Aquest còmic explica les aventures de la Peppi 

al nou institut. Aviat s’adonarà que per 

sobreviure-hi, de vegades, cal trencar les 

normes... La batalla entre frikis i empollons està 

servida!  

 
 

Tània Claravall.                                           

Maria Parr i Zuzanna Celej (il.).                

Madrid: Nórdica, 2018.                                 

ISBN 978-84-17281-45-8 

La Tània és una nena de 9 anys que viu amb el 

seu pare envoltada d’adults. El seu millor amic 

és un avi amb qui passa moments inoblidables, 

fins que descobreix el seu secret més ben 

guardat. 
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Educació Infantil 

  
Bon Nadal, Bru!.                                               

David Melling.                                            

Barcelona: Baula, 2018. (Bru; 8).                      

ISBN 978-84-479-3560-4 

En Bru vol fer un ninot de neu al bosc i amb els 
seus amics viu un munt d’aventures. 

 
 

  
El conte de la nit.                                      

Laurence Gillot, P. Thominie i M.Boutavant (il.).                 

Barcelona: Combel, 2018.                                 

ISBN 978-84-9101-406-5 

Quan arriba el vespre i es fa fosc apareix la lluna. 

És per això que arriba l’hora d’anar a descansar. 

Un conte fàcil per explicar les rutines de l’anar a 

dormir als més petits.  

  
El meu ós gran, el meu ós petit i jo.          

Margarita del Mazo i Rocío Bonilla (il.).            

Madrid: NubeOcho, 2018. (Som8).                    

ISBN 978-84-17123-52-9 

La protagonista d’aquest conte té dos óssos: un ós 

gran que la protegeix i un ós petit que és molt 

suau. Per ella, és bo tenir un ós, però en té dos 

perquè és molt millor. 

 

  

El retorn dels monstres capgirats.              

Agnese Baruzzi. Barcelona: VV Kids, 2018.                    

ISBN 978-84-682-5943-7 

Llibre-joc per gaudir movent les peces de cada 

pàgina i fent aparèixer monstres divertits. 

 

 

 

  

Qui s'amaga al bosc?                                       

Marc Clamens i Laurence Jammes.          

Barcelona: Combel, 2018. (Qui s'amaga?).        

ISBN 978-84-9101-372-3 

Llibre-joc amb encaixos per conèixer els 

amagatalls on animals del bosc es refugien per 

passar l’hivern protegits del fred i de la neu. 

 

Cicle inicial 

  

Animals extraordinaris.                          

Barcelona: Cruïlla, 2018.                                                               

ISBN 978-84-661-4513-8 

Llibre de coneixements que en un format molt 
atractiu recull informació i curiositats sobre 
animals diversos als quals dedica un capítol 
sencer: els orangutans, els tucans, els elefants, 
les orques, els tigres i els camaleons. 
 
 

  

Bon Nadal.                                                     

David Carter.                                           

Barcelona: Combel, 2018. (Pop CartER).                                        

ISBN 978-84-9101-408-9 

Una bonica manera de descobrir, a través del 

pop-up, diferents moments i sentiments de la 

màgia del Nadal. 

 

 

 

Els contes de la mare ossa.                            

Kitty Crowther.                                        

Barcelona: Libros del Zorro Rojo, 2018.            

ISBN 978-84-946743-9-6 

L’osset no pot dormir i li demana a la seva mare 

que li expliqui contes. La mare li explica tres 

contes que tenen relació amb el moment d’agafar 

el son. 

 

  

El llop gris i la mosca.                                  

Gilles Bizouerne i Ronan Badel (il.).       

Barcelona: Baula, 2018.                                  

ISBN 978-84-479-3741-7 

El pobre llop gris s’empassa una mosca. Ja no 

sap udolar, BZZZZ, AUUU! Ara brunzeix com una 

mosca. Com s’ho farà per tornar a udolar igual 

que els altres llops de la manada?  

 

  
Petit xef.                                                       

Patricia Geis.                                           

Barcelona: Combel, 2018.                               

ISBN 978-84-9101-382-2 

Un llibre interactiu, amb solapes, per gaudir amb 

la història i aprendre les aspectes bàsics de l’ofici 

de cuiner. 

 

Cicle mitjà 

 
 

Animales del sur.                                      

Dieter Braun. Madrid: Maeva young, 2018. 

ISBN 978-84-17108-69-4 

Recull dels principals animals salvatges que 

habiten a l’hemisferi sud en forma de 

magnífiques il·lustracions. 

 
 

 

  

Ariol: amigos del alma.                     

Emmanuel Guibert i Marc Boutavant (il.). 

Madrid: HarperCollins, 2018. (Harperkids). 

ISBN 978-84-17222-29-1 

Ariol és un ruc i Ramono és un porc. Són molt 

diferents, però són tant amics que, de vegades, 

el porc fa bestieses i el ruc, marranades. I, 

llavors, és difícil saber qui és qui! 

  

L’ìlla de l'Abel.                                         

William Steig.                                       

Barcelona: Blackie Books, 2018.                 

ISBN 978-84-17059-56-9 

L’Abel és un ratolí arrossegat per una riuada 

fins una illa on no hi ha res ni ningú. Allí hi 

passa un any lluitant per sobreviure, sense 

perdre la il·lusió, l’esperança i el bon humor.  

 

  

Imagina't un món.                                              

Rob Gonsalves.                                           

Barcelona: Joventut, 2018. (Imagina't).                            

ISBN 978-84-261-4516-1 

Divuit obres d’en Rob Gonsalves 

acompanyades d’una frase que convida al 

lector a somniar i imaginar un món ideal que bé 

podria ser el nostre. 

 

  

La nena que va salvar els llibres.               

Klaus Hagerup i Lisa Aisato (il.).            

Barcelona: B de blok, 2018.                            

ISBN 978-84-17424-27-5 

L’Anna té deu anys i és una gran lectora. Un dia 

descobreix que els llibres que no llegeix ningú es 

destrueixen. Llavors emprèn un viatge 

extraordinari per salvar els llibres de l’oblit. 

 

http://baula.com/bon-nadal-bru/
https://www.combeleditorial.com/ca/llibre/el-conte-de-la-nit_978-84-9101-406-5
http://nubeocho.com/index.php/fr/catalogo-fr/481-os-gran-os-petit-jo
http://www.vvkids.com/ca/el-retorn-dels-monstres-capgirats/
https://www.combeleditorial.com/ca/llibre/qui-samaga-al-bosc_978-84-9101-372-3
https://es.literaturasm.com/libro/animals-extraordinaris
https://www.combeleditorial.com/ca/llibre/bon-nadal_978-84-9101-408-9
https://novedades.librosdelzorrorojo.com/els-contes-de-la-mare-ossa/
http://baula.com/el-bon-humor-del-llop-gris/
https://www.combeleditorial.com/ca/llibre/petit-xef_978-84-9101-382-2
https://www.maeva.es/colecciones/libros-para-los-que-aman-los-libros/animales-del-sur
https://www.harpercollinsiberica.com/harperkids/de-6-a-12-anos/ariol-amigos-del-alma-detail
https://www.blackiebooks.org/catalogo/lilla-de-label/
https://www.boolino.es/es/libros-cuentos/imaginat-un-mon/
https://www.boolino.es/es/libros-cuentos/la-nena-que-va-salvar-els-llibres/

