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Llibres de qualitat per descobrir el plaer de la lectura!
Us presentem Animalectura, el catàleg d’animació a la lectura i de visites d’autors i autores per a Infantil i Primària. Es 
tracta d’una proposta que de segur engrescarà el vostre alumnat i us ajudarà a despertar l’interès per la lectura. El programa 
d’activitats proposat és presencial, però no dubteu a consultar-nos la possibilitat de fer una connexió en línia amb qualsevol 
dels nostres autors i autores. Què hi trobareu?

• Títols que inclouen la possibilitat de fer una trobada amb l’autor o autora, així com l’il·lustrador o il·lustradora, al 
vostre centre educatiu, una activitat enriquidora que us permetrà complementar la lectura a partir del diàleg que es 
genera en aquestes sessions. Títols amb indicació VA  i VI .

• Títols amb Lectura activa, un model de proposta didàctica per treballar les lectures a l’aula que va molt més enllà de 
la comprensió lectora tradicional i que incideix en els aspectes següents: comprensió lectora i crítica del text, lectura 
en veu alta, tertúlia literària i escriptura creativa. Títols amb indicació LA .

• Taller temàtic de lectura dramatitzada o projecte d’escenificació, amb l’assessorament d’autors professionalment 
vinculats al món del teatre i de les arts escèniques. Al vessant de poesia, presentem un projecte de treball dels textos 
poètics, com a activitat formativa i lúdica. Títols amb indicació TT .

Recordeu que totes les propostes didàctiques es poden descarregar des de la pàgina web www.animallibres.cat. Apunteu-
vos a Animallibres i comenceu a gaudir de la lectura!

VI  
Contes breus amb lletra majúscula per consolidar l’aprenentatge del 
procés lector. A més, els textos van acompanyats d’il·lustracions que 
ajuden els lectors i les lectores.

Textos: Enric Lluch
Cada llibre: 24 pàg.

També en castellà amb lletra majúscula i amb majúscula i lligada.

VA  VI

Històries senzilles i divertides per gaudir de 
les estacions.
Textos i il·lustracions: Ávelin
Cada llibre: 24 pàg.

En dues versions: lletra majúscula i lletra 
d’impremta. 

També en castellà amb lletra d’impremta.
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VA  VI

Dos germans que junts viuran milers d’aventures mentre ens 
transmeten valors com la confiança, la igualtat entre sexes, la 
no-violència, la superació de les pors, el respecte... 

Textos: Ricardo Alcántara
Il·lustracions: Montse Tobella
Cada llibre: 24 pàg.

En dues versions: lletra majúscula i lletra majúscula i lligada. 

També en castellà amb lletra d’imprenta i amb majúscula i lligada.

VA  
La marieta Antonieta és la protagonista d’aquesta col·lecció per 
a lectors a partir de 5 anys. 
Tots els llibres expliquen històries senzilles i divertides amb unes 
bestioles ben simpàtiques.

Textos: Gemma Armengol
Il·lustracions: Òscar Julve
Cada llibre: 24 pàg.

Amb lletra lligada. 

També en castellà amb lletra d’impremta i lligada.

VI

Una col·lecció de 10 títols que ens acosta els contes clàssics 
d’una manera tendra, esbojarrada i, sobretot, molt divertida.

Textos: Enric Lluch
Il·lustracions: Jorge del Corral
Cada llibre: 24 pàg.

Amb lletra d’imprenta. 

També en castellà i en anglès.
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TT

Una col·lecció per gaudir de la 
poesia des de ben petits.

Textos: Carmen Gil
Cada llibre: 24 pàg.

IL·LUSTRACIONS A TOT COLOR

També en castellà i en anglès.

VI

VA  VI

La Paula i el colibrí
Muriel Villanueva
Il·lustracions: Albert Asensio
64 pàg. / 8,95 €

Un matí d’hivern, la Paula se sent trista, 
quan entra a l’habitació dels pares i veu 
el germà xumant plàcidament al llit dels 
pares. Ella ha decidit que se n’anirà a 
viure amb l’avi, l’únic que li fa cas.

També en castellà.

gènere: realisme fantàstic

temes: els sentiments, la diferència 
generacional, els nostres majors, la malaltia

LA

Un barret sense cap
Daniel Hernández Chambers
Il·lustracions: Laia Berloso
64 pàg. / 8,95 €

De vegades, la memòria juga a 
amagar-se. Un relat emotiu que ens 
acosta un dels problemes que més 
afecten la gent gran d’una manera 
simpàtica i entranyable.

També en castellà.

gènere: realisme fantàstic

temes: els sentiments, la diferència 
generacional, els nostres majors, la malaltia

VA  
El conte de la cartera
Anna Manso
Il·lustracions: Àfrica Fanlo
64 pàg.

La Mercè somia ser pintora, tot i que és 
feliç anant amunt i avall amb la bicicleta, 
repartint paquets com si fossin regals. 
Fins que un dia de pluja tot s’embolica...

També en castellà.

gènere: realisme fantàstic

temes: l’autoestima, la superació de 
problemes, els personatges fantàstics, la feina

VA  VI

Mama, vull que siguis  
com un elefant!
Cinta Arasa
Il·lustracions: Marta Montañá
64 pàg. 

La mare d’en Ferran no té mai temps. 
Un dia l’oncle regala un elefant de 
peluix al nen i li explica tot d’històries 
sobre aquests animals. En Ferran voldria 
que la seva mare fos com un elefant!

També en castellà.

gènere: narració realista

temes: les relacions familiars, el temps

LA

Qui m’ha robat les plomes?
Gemma Lienas
Il·lustracions: Sebastià Serra
64 pàg. 

Algú està robant plomes a la granja de 
l’oncle de la Carlota, i en Merlí, el seu 
gat, és el principal sospitós.

També en castellà.

gènere: narració realista

temes: les relacions familiars, la convivència, 
l’amistat, el primer amor

VA  VI

Vols un caramel? De llimona 
o de mel?
Mar Font
Il·lustracions: Mercè Canals
64 pàg.

El pare d’en Simó s’ha quedat sense 
feina i està trist. En Simó sent parlar 
d’una botiga. Decideix anar-hi: potser hi 
troba un caramel que pugui tornar a fer 
somriure al pare.

També en castellà.

gènere: narració realista

temes: la decisió, la família, la solidaritat,  
la superació

VI

El nen que no hi era tot
M. Carmen Aznar
Il·lustracions: Valentí Gubianas
32 pàg.

Toni fa les coses a la seva manera i la 
seva germana li diu que no està acabat 
del tot. Un dia, troba un cargol davall 
del sofà. I si és el que li falta?

També en castellà.

gènere: realisme fantàstic

temes: la creativitat versus la norma,  
les relacions entre germans, la diversitat
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VA  VI  LA

Una capsa de secrets
Muntsa Mimó
Il·lustracions: Valentí Gubianas
64 pàg.

L’àvia d’en Jan està malalta, així que 
haurà de marxar de colònies. Sort que 
l’àvia li regala una capsa que conté 
un secret que l’ajudarà a gaudir de les 
vacances. 

També en castellà.

gènere: narració realista

temes: l’amistat, les relacions familiars,  
la superació de problemes, la convivència

VI

Tindré un germanet!
María Solar
Il·lustracions: Anna Clariana
64 pàg.

No hi ha cap notícia millor que saber 
que tindràs un germà! Abans que arribi 
a casa, però, hi ha molta feina per fer!

També en castellà.

gènere: narració realista

temes: la família, la convivència, els sentiments

VA  
La Verònica vol un amic
Pep Molist
Il·lustracions: Ona Caussa
64 pàg. 

La Verònica tenia tot allò que desitjava. 
Però li faltava una cosa molt important: 
no tenia cap amic amb qui jugar. Com 
podria aconseguir-ne un?

També en castellà.

gènere: narració realista

temes: l’amistat, les relacions familiars,  
la superació de problemes

VI

Imma i Emma
Teresa Duran
Il·lustracions: Jorge del Corral
64 pàg. 

Es diu que tots els bessons són iguals. 
Ara bé, tot i que siguin idèntics per 
fora, poden ser molt diferents per dins...

També en castellà.

gènere: realisme fantàstic

temes: el respecte a les diferències, l’empatia, 
les relacions familiars

LA

El gall despistat
Teresa Broseta
Il·lustracions: Toni Cabo
32 pàg. 

Coneixes algun gall que canti quan surt la 
lluna i que no digui ni pruna quan surt el 
sol? Això és el que fa cada dia en Quimet!

Amb lletra lligada. 
També en castellà.

gènere: fantasia

temes: el món dels animals, la granja, 
l’empatia, la solució de 
problemes, la justícia reparativa

VA  VI

La nena que només es va  
poder endur una cosa
Eulàlia Canal
Il·lustracions: Valentí Gubianas
64 pàg. 

La Lena té un problema ben gros. Què 
regalarà a l’àvia ara que fa 100 anys? 
Sort que els companys de classe estan 
disposats a ajudar-la...

També en castellà.

gènere: narració realista

temes: les relacions avis-nets, els sentiments, 
l’autoestima, l’escola, els contes, la solució 
de problemes

VA

Fils i tisores
Ricardo Alcántara
Il·lustracions: Rebeca Luciani
64 pàg.

La casa nova és tan gran que a Raquel li 
fa por... Per això no se separa de la seva 
mare, com si estiguessin cosides. Però la 
mare té un pla...

També en castellà.

gènere: realisme fantàstic

temes: les relacions familiars, l’autoestima, 
els sentiments

VI

El follet Bambalambà
Joles Sennell
Il·lustracions: Montse Tobella
64 pàg. 

El follet Bambalambà ha dedicat tota 
la seva vida a guardar tresors. Ara s’ha 
quedat sense feina i ha de cercar un 
nou ofici.

També en castellà.

gènere: fantasia

temes: l’autoestima, la superació de 
problemes, els personatges fantàstics, la feina
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VA

A mi no m’agraden els llibres!
Joan Portell Rifà
Il·lustracions: Oriol Hernández
64 pàg. 

A en Joan sempre li regalen llibres, tot i 
que a ell no li agraden. Això canviarà en 
conèixer la Naiana. 

També en castellà.

gènere: narració realista

temes: les relacions familiars, l’escola, 
els sentiments, els llibres i la lectura

LA

El llapis de la Rosalia
Antón Cortizas
Il·lustracions: Sebastià Serra
64 pàg. 
Lletra manuscrita

La Rosalia va a l’escola, on aprèn a 
escriure. Però el seu pare li compra 
un llapis que resulta ser molt, molt 
especial...

gènere: fantasia

temes: el món dels animals, l’amistat, l’humor, 
la convivència

VA  TT

L’hort del meu cor
Pep Molist
Il·lustracions: Sebastià Serra
96 pàg.

Recull de poemes il·lustrats sobre el 
camp i el món de la pagesia, dividit 
en quatre parts temàtiques: eines; 
verdures i hortalisses; herbes i altres 
plantes, i bèsties i bestioles.

gènere: poesia

temes: la conservació del patrimoni cultural, 
l’educació mediambiental

VA

El secret de les golfes
Anna Gasol i Teresa Blanch
Il·lustracions: Dani Torrent
120 pàg. 

L’Eulàlia i la Mariona arriben a la vila on 
viu l’àvia per passar-hi les vacances. Un 
dia, tot jugant a casa de l’àvia, s’adonen 
que la porta de les golfes no està 
tancada amb clau. Què hi deu haver, 
allá dalt?

gènere: narració històrica

temes: la conservació del patrimoni cultural, 
l’educació per a la pau, la llibertat, la 
memòria històrica, la solidaritat, la valentia

VA  VI

Un conte de pèls i plomes
Jaume Cela i Núria Cela
Il·lustracions: Lluís Farré
192 pàg.

Les grans amistats no entenen de 
diferències. La història d’aquesta gallina 
i aquesta gossa així ho demostren. 
Deixa’t atrapar per la força de l’amistat!

gènere: fantasia

temes: l’amistat, l’aventura

TT

Aventures sense sortir de casa
Núria Albertí
Il·lustracions: Cristina Losantos
72 pàg.

Entre rimes i poemes descobrirem 
els sorolls estranys dels aparells, 
desxifrarem els missatges secrets 
de les bugades i ens perdrem entre 
passadissos de colors.

gènere: poesia

temes: la imaginació, els jocs, les relacions 
familiars, els objectes quotidians
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VA  LA

La Júlia em fa de mama
Tessa Julià
Il·lustracions: Roger Zanni
144 pàg.

L’Òscar té nou anys i viurà amb la 
Júlia, la seva mama d’acollida. Sortir 
de la residència i conèixer la teva nova 
mare és molt emocionant. I si, a més, 
guanyes uns avis simpàtics i divertits, la 
vida no et pot somriure més! 

gènere: narració realista

temes: l’acollida, les noves famílies

VA  VI

El pitjor equip del món
Blanca Bravo
Il·lustracions: Cristina Picazo
128 pàg. / 8,95 €

El pitjor equip del món és la història de 
dos nens: el Millor, que juga molt bé a 
futbol, i en Pauvebaixabé, que no en té 
ni idea. 

gènere: novel·la d’humor

temes: l’amistat, la identitat personal

VA  VI

Però en quin lloc vius, talp?
Àngela Armela i Bosch
Il·lustracions: Subi
96 pàg. 

La vida del talp era d’allò més avorrida. 
El seu cau era prop d’una casa enorme, 
que mai no havia gosat visitar. Però 
ara que s’hi havia instal·lat una nova 
família, va decidir encetar una nova 
galeria per tafanejar més de prop.

gènere: novel·la d’humor

temes: l’autonomia, l’aventura, la 
convivència, l’educació mediambiental, la 
família, la humanitat

VA  VI  TT

L’any tirurany més poètic
Ricard Bonmatí
Il·lustracions: Montse Tobella
96 pàg. 

Un viatge en vers recitable, ple de 
ritmes, aventures i dolçors, a través de 
les tradicions lligades al pas de l’any, 
a la unió de gent de tots colors i als 
personatges fantàstics més diversos.

gènere: poesia

temes: els personatges fantàstics, 
les tradicions, les festes

VA

A cavall del vent
Montse Albàs
Il·lustracions: Teresa Ramos
112 pàg. 

L’Èrica no pot parar quieta. Li encanta 
anar a tot arreu, sobretot si és amb 
la seva família. Voleu saber què li va 
passar l’estiu més inoblidable de la seva 
vida?

gènere: narració realista

temes: les relacions familiars, els sentiments, 
l’amistat, l’autoestima

VA  LA

Por de cocodril
Eulàlia Canal
Il·lustracions: Zuzanna Celej
112 pàg.

Què passaria si un matí, quan 
estiguessis a punt de sortir de casa per 
anar a escola, et trobessis un cocodril 
al jardí? Costa de creure, oi? De fet, a la 
Noa, no la creu ningú. 

gènere: realisme fantàstic

temes: l’amistat, els sentiments, l’escola, 
la superació de problemes

LA

Les aventures 
extrabombàstiques de la 
Frederica Bladuliqui (...)
Pol Galofre i Bel Olid
Il·lustracions: Màriam Ben-Arab
112 pàg. 

Un dia de tempesta, la Lola, la Tània i 
la Zuzú es van trobar al terrat de casa 
un regal que els va canviar les vides: la 
Frederica Bladuliqui.

gènere: fantasia

temes: la tolerància, els mals comportaments

VA

Si demanes ajuda a la bruixa 
bona d’un conte
Àfrica Ragel
Il·lustracions: Kim Amate
176 pàg. 

Tot va començar el dia que en Vito 
Fearful, la Bilsa Sparrowhead i l’Edul 
Chard van escriure una carta a la 
bruixa del conte que el pare d’en Vito li 
explicava cada nit. 

gènere: fantasia

temes: la felicitat, la família
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VA  VI

Em dic Aran i m’encanta 
escriure!
Jaume Cela
Il·lustracions: Anna Clariana
96 pàg. 

La meva mestra ha tingut una bona 
idea: cada setmana haurem d’escriure 
un text i per Nadal en farem un llibre! 
M’encanta escriure!

gènere: narració realista

temes: l’escriptura, les relacions familiars, 
el valor de la imaginació, l’escola

VA

L’extraordinari doctor Rupert
Eulàlia Canal i Glòria Marín
Il·lustracions: Carles Arbat
120 pàg.

El doctor Rupert no era un doctor com 
els altres, i els seus remeis tampoc. 
Tractava mals que corren, espasmes i 
pors estranyes!

gènere: fantasia

temes: les relacions personals, l’amistat, 
l’humor, els sentiments

VA  VI

No despertis vells fantasmes!
Teresa Blanch
Il·lustracions: Cristina Picazo
120 pàg. 

L’Edu i la seva mare han d’anar a viure a 
casa de l’àvia, però a les nits se senten 
sorolls estranys i la vella llegenda d’un 
fantasma plana sobre l’edifici...

gènere: narració realista

temes: les relacions familiars, l’especulació, 
els personatges fantàstics, els animals

VA

Un pit-roig a la motxilla
M. Àngels Juanmiquel Rovira
Il·lustracions: Fran Parreño
120 pàg. 

Vet aquí un bosc ple de vida, però que 
amb el temps s’ha anat quedant sol i ja 
no hi entra ningú. El bosc s’està pansint 
i els animals no hi troben remei.

gènere: realisme fantàstic

temes: el respecte al medi natural, 
les relacions familiars, el món dels animals, 
la superació de problemes

VA

Qui necessita la foto  
d’una fada?
Albert Juvany i Blanch
Il·lustracions: Zuzanna Celej
136 pàg.

A la Bruna li han fet el millor regal 
d’aniversari: l’Enciclopèdia definitiva de 
les fades. En canvi, a la seva germana 
petita li agraden els superherois. 

gènere: realisme fantàstic

temes: les relacions familiars, l’autoestima, 
el valor de la imaginació i de les coses 
immaterials

VA

El millor dia de la meva vida
Raimon Portell
Il·lustracions: Joma
120 pàg. 

La mare avui m’ha mirat i m’ha dit: «Ves 
i ho expliques per escrit». Per això he 
vingut, m’he assegut i ho explico tot 
per escrit.

gènere: narració realista

temes: les relacions familiars, l’humor, 
l’escola

VI  LA

Estels Vermells
Flavia Company
Il·lustracions: Jorge del Corral
96 pàg.

En Gerard és un petit ocell acollit per 
una família d’esquirols. És feliç, però no 
ha après a volar, així que emprendrà un 
viatger per fer-ho.

gènere: fantasia

temes: la identitat, l’autoestima, la superació 
de problemes

VA

Els gegants no tanquen  
els ulls
Albert López Vivancos
Il·lustracions: Quim Bou
120 pàg. 

Quan el meu pare va decidir que 
aniríem a viure a un poble perdut enmig 
del no-res, no em podia imaginar que 
viuria la història més increïble de la 
meva vida.

gènere: aventures

temes: la família, l’amistat, les relacions 
personals, els personatges fantàstics
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VA

Això és un secret 
que només sé jo
Eulàlia Canal
Il·lustracions: Zuzanna Celej
144 pàg. 

Arribo a l’escola i descobreixo la Dèlia 
estirada a terra. Al seu costat, hi ha un 
botó amb el gravat d’una serp. Penso 
que soc a l’escenari d’un assassinat.

També en castellà.

gènere: narració realista

temes: l’autoestima, l’amistat, els sentiments, 
les persones corruptes, la gent gran

VI

L’ocell que no passava 
els dijous 
Dolors Garcia i Cornellà
Il·lustracions: Sílvia Cabestany
144 pàg. 

La senyora Vitxissuàs era cuinera, però 
no li agradava anar a les escoles perquè 
els nens i les nenes no s’acabaven mai 
el menjar del plat.

gènere: narració realista

temes: les relacions personals, els sentiments, 
el valor dels contes

VA  VI

El bosc dels somnis perduts
Rodolfo del Hoyo
Il·lustracions: Montse Tobella
144 pàg. 

Al capvespre, la senyora Son explica 
històries als nyitus i, a la nit, es fiquen 
a les orelles de la gent i els fan dormir 
i somiar...

gènere: fantasia

temes: la diversitat cultural, la llengua, 
els personatges fantàstics, la solució de 
problemes, l’autoestima, l’amistat

VA  LA

Missió Trobairitz!
Cinta Arasa
Il·lustracions: Ignasi Blanch
128 pàg.

Un escamot d’ombres misterioses 
envaeix els carrers de Tolosa. L’endemà 
moltes parets apareixen plenes de 
poemes. Qui ho deu haver fet?

gènere: realisme fantàstic

temes: el feminisme, la poesia, el món de l’art, 
l’amistat, la superació de problemes

VA

Ricard, el del forat negre
Pep Molist
Il·lustracions: Lucía Serrano
88 pàg. 

La imaginació d’en Ricard era enorme. 
Des de petit, tenia el somni de ficar-se 
algun cop en un forat negre. Així que 
un dia se’n va anar al Bosc Singular...

gènere: aventures fantàstiques

temes: les relacions familiars, l’autoestima, 
el valor de la imaginació

VA  VI

El dia que el metro se’ns va 
empassar
Gemma Armengol
Il·lustracions: Tatay
144 pàg. 

La Clàudia diu que necessita uns pares 
nous. Ella i el seu millor amic estan a 
punt d’embarcar-se en una aventura 
durant el trajecte en metro d’una 
excursió.

gènere: realisme fantàstic

temes: l’escola, l’amistat, els sentiments, 
l’autoestima, la superació de problemes

VA

Una revetlla sota el llit
Àfrica Ragel
Il·lustracions: Quim Bou
152 pàg. 

La revetlla de Sant Joan és una de les 
que més m’agraden. Però aquest any 
m’han castigat, així que m’he amagat 
sota el llit...

gènere: fantasia

temes: els personatges fantàstics, la superació 
de problemes, l’amistat, el reciclatge

VA

Amics monstruosos
Anna Manso
Il·lustracions: Gabriel Salvadó
120 pàg. 

La Sandra és tímida i té uns pares molt 
joves, sense pràctica. Una nit, una 
veu grossa i monstruosa la desperta i 
s’emporta un bon ensurt.

També en castellà.

gènere: realisme fantàstic

temes: la família, l’amistat, l’autoestima, 
la convivència, la por, els personatges 
fantàstics, la superació de problemes
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VA

Quin cap, Clara!
Glòria Marín
Il·lustracions: Teresa Herrero
80 pàg. 

A la Clara li surten objectes molt poc 
corrents del cap. Un dia li creix una 
antena parabòlica i comença a escoltar 
una conversa que li posa la pell de 
gallina.

gènere: realisme fantàstic

temes: l’humor, l’autoestima, la superació de 
problemes, les persones corruptes

VA

Un pinyol farcit de fada
Josefina Llauradó
Il·lustracions: Armand
104 pàg. 

Es pot castigar una fada trapella a viure 
per sempre dins d’un pinyol d’oliva? En 
Marc està disposat a alliberar-la!

gènere: fantasia

temes: les relacions familiars, l’autoestima, 
els personatges fantàstics, els oficis i les 
professions

VI

La bruixa Katric Catrock 
i la fada Dolsi Tante
Joles Sennell
Il·lustracions: Montse Tobella
96 pàg. 

La bruixa Katric Catrock està molt 
disgustada i la fada Dolsi Tante vol 
abandonar el seu país perquè ha 
perdut la seva vocació.

gènere: fantasia

temes: la discrepància, l’autoestima, 
els personatges fantàstics

VA  VI

Un somni dins el mitjó
Eulàlia Canal
Il·lustracions: Valentí Gubianas
136 pàg. 

La família de la Naima sempre està 
atrafegada. La nena sospita que un 
lladre roba el temps a la mare i trama 
un pla per atrapar-lo.

També en castellà.

gènere: narració realista

temes: les relacions familiars, els sentiments, 
l’autoestima

LA  
Un niu de formigues
Jordi de Manuel
Il·lustracions: Glòria Falcón
96 pàg.

Un recull de contes protagonitzat per 
formigues, reals o imaginàries, per 
deixar anar la imaginació dels més 
petits.

gènere: conte literari

temes: l’amistat, el coneixement del 
medi natural, els sentiments

VA  VI

Em vaig casar 
amb els meus pares
Tessa Julià Dinarès
Il·lustracions: Valentí Gubianas
96 pàg. 

L’Enric troba una foto de casament en 
què els nuvis són la seva mare i el pare 
del seu millor amic. Quin misteri amaga 
aquesta fotografia?

gènere: narració realista

temes: l’autoestima, l’amistat, les relacions 
familiars, els sentiments, l’escola

VA

Aixecant el vol
Jaume Cela
Il·lustracions: Bernadette Cuxart
104 pàg. 

Un ocell es veu obligat a abandonar 
el niu a la recerca d’un lloc on la seva 
família pugui viure en pau i sense patir 
cap calamitat.

gènere: fantasia

temes: les relacions familiars, la lluita per la 
supervivència, la migració

VA

Xarop de banya d’unicorn
Muntsa Mimó
Il·lustracions: Cristina Sardà
128 pàg. 

A la granja dels Bougràs viuen uns 
follets molt entremaliats. En Tumai és el 
germà petit, però viatjarà a la recerca 
d’ajuda per ser més gran.

gènere: fantasia

temes: l’autoestima, les relacions 
familiars, el coneixement del medi natural, 
els personatges fantàstics
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VA

El cas de la petjada blanca
Josefina Llauradó
Il·lustracions: Jordi Sunyer
90 pàg. 

Qui diu que en un poble no passa mai 
res? L’Aina, en Joel, la Rocio i en Nelson, 
els Perdiguers de la Cova del Drac, 
investigaran un vessament de pintura a 
la llera del riu.

gènere: fantasia

temes: la comunicació, el diàleg, 
la lectoescriptura

LA  VA

Viatge al país dels arbres
Jean-Marie Gustave Le Clézio
Traducció de Jordi Martín Lloret
Il·lustracions: Henri Galeron
40 pàg.

Sabies que els arbres són una mica 
tímids? Però si et prens la molèstia 
d’observar-los atentament, t’adonaràs 
que parlen, es mouen i fins i tot tenen 
ulls per veure-hi!  

gènere: fantasia

temes: l’amistat, l’empatia

VA

Googol
Josep Lluís Badal
Il·lustracions: Zuzanna Celej
80 pàg. 
Googol no és el que els altres volen 
que sigui: vol ser ell mateix i punt. Per 
això emprèn un viatge iniciàtic que el 
portarà a descobrir-se a ell mateix i a 
conèixer un món fantàstic ple d’amics 
inoblidables.

gènere: fantasia

temes: l’autonomia, l’aventura

VA  VI

Mira
Tina Vallès
Il·lustracions: Mercè Galí
168 pàg.

La Mira és curiosa, però també molt 
tímida. Per això quan la matriculen 
a l’acadèmia de ball perquè perdi la 
vergonya, li cau el món a sobre. La Mira 
també és orgullosa i accepta el repte: 
qui sap si al final ballar l’ajudarà a 
perdre la vergonya.

gènere: narrativa realista

temes: la confiança, la identitat

CICLE SUPERIOR DE PRIMÀRIA

VA  VI

En Bernat detectiu  
i els catorze biberons
i quatre títols més  
de la mateixa sèrie
Josefina Llauradó
Il·lustracions: Cristina Picazo
120 pàg.

Mentre passa les vacances en una masia 
del Vallès, en Bernat posarà en pràctica 
tot el que ha après llegint les aventures 
de Sherlock Holmes. Amb la Laia, en 
Miquel i en Jordi haurà d’enfrontar-se al 
cas dels catorze biberons.

VA

El parc de la Casa Tenebrosa
i dos títols més de la mateixa sèrie
Jesús Ballaz
Il·lustracions: Eric Villa
136 pàg. 

Al poble de Molinars han començat a passar coses ben estranyes. 
A Els Tres Asos se’ls ha girat feina i no donen l’abast. Quins misteris 
amaga la Casa Tenebrosa?

També en castellà.
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VA  
L’aleteig de la papallona
Anna Vilar
Il·lustracions: Jordi Vila Delclòs
104 pàg. 

Un matí de principis d’estiu, la Rita i 
el seu germà Jep van conèixer un veí 
nou, en Max, un fatxenda amb molta 
imaginació, que acabava d’instal·lar-se a 
la casa del costat amb el seu oncle. 

gènere: narrativa

temes: l’amistat, la imaginació

TT

Poemes i haikus de sant Jordi, 
princeses i dracs
Montse Ginesta
80 pàg.

La cultura popular és rica en llegendes 
sobre dracs, princeses i valerosos 
cavallers, i la més coneguda per 
nosaltres és sens dubte la de sant Jordi. 
Entre els fulls d’aquest llibre trobareu 
alguns poemes inspirats en tradicions 
antigues i altres de més festius.

gènere: poesia 
temes: les llegendes, els personatges 
fantàstics, sant jordi 

VA  VI

Viatge al país de Piok
Jordi Fenosa
Il·lustracions: Marta Montañá
168 pàg.

L’Hèctor Sala decideix escriure un blog 
on aboca tot el que li passa i el que li 
agradaria que passés.

gènere: narració realista

temes: la solitud, les xarxes socials,  
le relacions familiars

VA  LA

Botons de nacre
Agustín Comotto
192 pàg. 

En un món en què l’escalfament global 
i el canvi climàtic ja són una realitat 
irreversible, encara hi ha un espai per 
als somnis i per a l’esperança. 

gènere: fantasia

temes: el respecte, la cura pel medi ambient

VA  VI

La Maranyota
Sans & Montañá
Il·lustracions: Rubèn Montañá
120 pàg. 

Vampirs, homes llop, zombis... Cap 
d’aquests monstres no fa ni la meitat 
de por que la criatura que s’oculta entre 
les pàgines d’aquest llibre.

gènere: realisme fantàstic

temes: les relacions familiars, els personatges 
fantàstics, la superació de problemes

VA  VI

Tu voldries ser el meu avi? 
Mar Font
Il·lustracions: Mercè López
140 pàg.

La mestra d’en Pol els ha proposat fer 
un treball amb ajuda d’algun familiar. 
Com que ell no té avi, posa un anunci 
per trobar-ne un que l’ajudi.

gènere: narració realista

temes: l’humor, les relacions familiars, 
les relacions avis-nets, l’amistat

VA

L’últim vol de la família Dumont
Oriol Canosa
Il·lustracions: Júlia Moscardó
128 pàg.

Imagineu-vos un zepelí del qual penja 
un castanyer i, entre les branques, s’hi 
amaga una casa. Benvinguts al Dumont 
Aéropostale!

gènere: realisme fantàstic

temes: la família, les aventures, els somnis, 
la superació de problemes

VA  VI  LA

L’Alícia i la fredor d’alta mar
Àfrica Ragel
Il·lustracions: Jordi Fenosa
136 pàg.

L’Alícia havia decidit passar la darrera 
nit del viatge a la coberta del vaixell, 
malgrat la tempesta infernal que 
l’assotava. Enmig del temporal va estar a 
punt de caure al mar, però, en el darrer 
instant, un noi misteriós la va salvar.

gènere: novel·la d’aventures

temes: l’amistat, l’aventura, la confiança,  
la diversitat cultural
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VA  VI

Les enigmàtiques fotos 
del senyor Clarissa
Pep Molist
Il·lustracions: Núria Feijoó
120 pàg. 

En Lluc i la Rita visiten el Mercat dels 
Encants, un lloc on pots trobar allò 
que no trobaràs enlloc, ni tan sols en 
Internet.

gènere: narració realista

temes: la família, els sentiments, la memòria 
històrica

VA  TT

Àvia, ja sé que has oblidat  
el meu nom
Jaume Cela
Il·lustracions: Jordi Vila Delclòs
72 pàg. 

Un nen de 10 anys decideix escriure 
un poema a la seva àvia, que pateix 
Alzheimer. Un llibre ple de tendresa.

gènere: poesia

temes: la malaltia, la superació de problemes, 
els records, la família

VA  VI

La capitana Dofí
Mireia Vidal
Il·lustracions: Albert Asensio
176 pàg.

L’Ona estava farta que tothom la tractés 
com una nena. Però el que no sabia 
és que, quan un es fa gran, ja no hi ha 
marxa enrere.

gènere: aventures

temes: les relacions familiars, l’autoestima, 
la mitologia

VA  VI

Que dius que què?
Albert Güell i Juanola
Il·lustracions: Mercè López
112 pàg. 

Un dia el meu germà va tornar a casa 
amb una sorpresa: un gos preciós. 
Però des que va arribar passen coses 
estranyes...

gènere: narració realista

temes: les relacions familiars, la convivència, 
la superació de problemes

VA

El vol protector de l’harpia
Ricardo Alcántara
Il·lustracions: Jordi Vila Delclòs
136 pàg. 

Quan el fetiller d’un poblat de la selva 
mor, els déus es reuneixen per decidir 
qui serà el seu successor.

gènere: realisme fantàstic

temes: la selva, l’equilibri natural, els déus

VA

La Liliana al País 
de les Coses Perdudes
Francesc Puigpelat
Il·lustracions: Raül Arrué
136 pàg. 

La Liliana ha perdut el seu peluix 
preferit. Per això, decideix viatjar al País 
de les Coses Perdudes per recuperar-lo.

gènere: fantasia

temes: l’autoestima, la superació de 
problemes, la família

VA  VI

Ja us enxamparé, 
pocavergonyes! 
Xavier Blanch
Il·lustracions: Sílvia Cabestany
126 pàg.

Una caravana de gitanos és injustament 
acusada d’una sèrie de robatoris. La 
Tona i la Laia es proposaran descobrir 
els autèntics culpables.

gènere: narració realista

temes: l’amistat, la solidaritat, l’acceptació de 
les diferències

LA  
L’escarabat verd
Mercè Canela
Il·lustracions: Laura de Castellet
152 pàg.

Fill d’un comerciant, l’Amrith viatja 
per primera vegada amb el seu pare. 
Com és tradició, durà penjat al coll 
l’anell amb l’escarabat verd, una joia 
familiar que serà la causa de perilloses 
aventures.

gènere: conte literari

temes: l’amistat, el coneixement

del medi natural, els sentiments
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VA

Ets prou llesta, Nyumbú?
Muntsa Mimó
Il·lustracions: Jordi Vila Delclòs
136 pàg. 

Després d’un atac dels lleons, Nyumbú 
ha quedat sola. Mentre busca un nou 
ramat, un nyu vell i malhumorat li 
capgirarà la vida.

gènere: realisme fantàstic

temes: el coneixement del medi natural, 
els animals, la superació de problemes, la lluita 
per la supervivència, l’equilibri natural

VA

I a tu què et passa, Lia?
Maria Enrich
Il·lustracions: Montse Español
112 pàg. 

Si hi ha una cosa que molesta la Lia 
són les respostes que no responen. I els 
pares sempre ho fan. Ja n’està tipa!

gènere: narració realista

temes: les relacions familiars, l’autoestima, 
l’amistat, la por, la crisi

VA  VI

Un secret a les butxaques
Tessa Julià Dinarès
Il·lustracions: Anna Clariana
120 pàg. 

Per la revetlla de Sant Joan, la Martina 
i en Dalmau descobriran el secret més 
ben guardat dels Pirineus. Qui són els 
minairons?

gènere: aventures

temes: les relacions familiars, l’amistat, 
la responsabilitat, la mitologia dels pirineus

VI  LA  
Res no és com diuen els contes
Anna Tortajada
Il·lustracions: Jorge del Corral
128 pàg.

La Júlia està a punt de fer deu anys. 
Ella, però, no es vol fer gran, i tampoc 
sap com evitar-ho. Ni sabria com arribar 
al País de Mai Més, on les criatures no 
creixen.

gènere: narració històrica

temes: el comerç, la mar mediterrània, la 
corrupció

LA  
Abril és nom de primavera
Núria Pradas
Il·lustracions: Òscar Julve
128 pàg.

L’Abril està decidida a escriure la seva 
primera novel·la i té clar que parlarà 
sobre la injustícia que està vivint a 
casa. El que ignora és que acabarà 
transformant-se en una història d’amor.

gènere: realisme fantàstic

temes: les relacions familiars, la superació de 
problemes

 VI

La guia fantàstica
Joles Sennell
Il·lustracions: Montse Tobella
152 pàg.

Creieu que existeixen els alicorns? 
Aquesta història comença en una 
botiga de trastos vells i amb un llibre 
ben especial...

gènere: realisme fantàstic

temes: la lectura i els llibres, els personatges 
fantàstics, els viatges

VA

El tresor perdut de Pakamotu
Anna Genover i Mas
Il·lustracions: Bartomeu Seguí
184 pàg. 

En una petita illa de la Polinèsia, uns 
pirates saquegen la granja de perles de 
la família Poevai. L’Aroha està disposada 
a recuperar-les.

gènere: aventures

temes: les relacions familiars, l’autoestima, 
la superació de problemes, les persones 
corruptes

VA  VI

Bilomba a la vista!
Jordi Fenosa
120 pàg. 

En Bernat Tustat està disposat a provar 
l’existència de la bilomba, una fruita 
llegendària. Per això, s’embarcarà en 
una divertida aventura.

gènere: aventures

temes: les expedicions, els viatges, 
l’autoestima, l’humor
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VA

L’arbre de les històries
Eulàlia Canal
Il·lustracions: Bartomeu Seguí
120 pàg. 

Tot va començar amb la notícia que les 
biblioteques desapareixerien... I es va 
anar complicant...

També en castellà.

gènere: realisme fantàstic

temes: els sentiments, la lectura, 
les biblioteques i els llibres, els personatges 
fantàstics

VA

El somriure de la Natàlia
Rodolfo del Hoyo
Il·lustracions: Oriol Malet
120 pàg. 

En Vador farà tot el possible per ajudar 
la Natàlia el dia que ella arriba sola i 
trista a l’escola, perquè el que més li 
agrada és el seu somriure.

gènere: realisme fantàstic

temes: l’autoestima, els sentiments, la superació 
de problemes, l’escola

VA

Una mort massa salada
Jaume Cela i Juli Palou
Il·lustracions: Pep Brocal
152 pàg.

Quan uns pescadors troben un cos 
enredat en una xarxa, la Xarloca és 
l’única que s’adona que hi ha una noia 
espiant vora les barques...

gènere: policíaca

temes: les vacances, les relacions personals, 
l’amistat, persones corruptes

VA

Les sargantanes negres
Jaume Cela i Juli Palou
Il·lustracions: Pep Brocal
136 pàg. 

A la Xarloca li agraden les novel·les de 
lladres i serenos. Quan desapareixen els 
animals de l’escola, es posa a investigar!

gènere: policíaca

temes: la protecció dels animals, l’escola, 
l’amistat

VA

Assassinat fora de temporada
Jaume Cela i Juli Palou
Il·lustracions: Pep Brocal
168 pàg.

Què pot haver-hi al darrere d’un noi 
misteriós que fa autoestop i desapareix 
de cop i volta? A la Xarloca tot això li fa 
mala espina...

gènere: policíaca

temes: les vacances, les relacions familiars, 
les persones corruptes, la moda

LA  
El lloc màgic
Chris Wormell
Traducció de Yannick Garcia
Il·lustracions del mateix autor
176 pàg.

Des de la seva habitació al soterrani 
d’una casa ben tètrica, la Clementina 
somia un lloc màgic lluny de la Gran 
Ciutat Negra. Sap que un dia el trobarà, 
però abans s’haurà d’escapar de la tieta 
i l’oncle Randina, dos malànimes cruels.

gènere: fantasia

temes: la cerca de la llibertat, la identitat 
personal

VA

L’hivern del Sr. Jeroni
Eulàlia Canal
Il·lustracions: Jordi Vila Delclòs
136 pàg. 

Des que va morir la Francesca, la seva 
dona, el senyor Jeroni viu tot sol... bé, tot 
sol del tot, no: l’ajuda en Vladimir, un robot 
molt servicial. Una de les poques alegries 
que li queden al senyor Jeroni és el seu net 
Boi, a qui intenta transmetre la seva passió 
pels rellotges. Però un incident a la casa 
del davant alterarà la seva rutina.

gènere: narrativa realista

temes: l’amistat, la convivència

 VI

Sadako i les mil grues de paper
Eleanor Coerr
Il·lustracions: Eva Sánchez
80 pàg.

La Sadako és una noia alegre i esportista, 
l’estrella de l’equip d’atletisme de la 
seva escola..., fins que comença a tenir 
marejos. Basada en una història real, és 
un homenatge a la valentia de la jove 
protagonista, tota una heroïna al Japó, 
i a les víctimes de la bomba atòmica 
d’Hiroshima.

gènere: narrativa realista

temes: la malaltia, la superació personal, 
la mort
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·  Les sol·licituds seran ateses per ordre d’arribada.

VA

Els Robotots i la ciutat  
del rei Augies
Oriol Canosa
Il·lustracions: Jordi Sunyer
152 pàg.

La segona missió dels Robotots: anar al 
planeta Èlide, a la cort del rei Augies, a 
ajudar-lo a netejar els excrements que 
s’hi acumulen des de fa generacions.

gènere: fantasia

temes: les aventures, la diversió

VA

Els Robotots i l’Hidra de Lerna
Oriol Canosa
Il·lustracions: Jordi Sunyer
152 pàg. 

La primera missió dels Robotots: anar 
al planeta Lerna a deslliurar els seus 
habitants d’un monstre terrible que els 
turmenta nit i dia.

gènere: fantasia

temes: les aventures, la diversió

TT

Somni d’una nit d’estiu
William Shakespeare
Il·lustracions: Antoni Laveda i Enric Solbes
112 pàg.

Una nit d’estiu, al bosc màgic apareix 
en Puck, el follet maliciós, proveït d’un 
poderós filtre d’amor amb el qual 
jugarà a confondre els amants i crearà 
equívocs molt divertits.

gènere: teatre

temes: l’amor, les confusions, la diversió

TT

Cyrano de Bergerac
Edmond Rostand
Il·lustracions: Francesc Santana
152 pàg.

En Cyrano no s’atreveix a confessar 
l’amor que sent per la Rosaura. Està 
convençut que el rebutjarà perquè té 
el nas molt gros. No obstant això, en 
Cyrano decideix ajudar en Cristià, un 
jove soldat molt bell però a qui li costa 
parlar, a conquerir el cor de la Rosaura i 
li dicta paraules d’amor encisadores.

gènere: teatre

temes: l’amor, l’autoestima

TT

La volta al món en 80 dies
Jules Verne
Il·lustracions: Saul Darú
128 pàg.

El cavaller anglès Phileas Fogg aposta 
amb els amics que és possible fer la 
volta al món en 80 dies. Per demostrar-
ho, emprèn un viatge amb el seu 
criat, però en el camí trobaran molts 
obstacles que els posaran a prova 
contínuament i que faran perillar l’èxit 
de la seva aventura.

gènere: teatre

temes: les aventures, la superació personal

TT

Un embolic de rates i gats
Anna Tortajada
Il·lustracions: Mabel Piérola
88 pàg.

Els contes de la rateta presumida, el 
flautista d’Hamelín i el gat amb botes 
s’entremesclen: la rateta presumida 
sobreviu al drama d’Hamelín i es casa 
amb el gat amb botes... Quin embolic 
de rates i gats!

gènere: teatre

temes: els contes populars

Una manera senzilla i divertida d’introduir a les nostres aules 
la literatura i la pràctica teatrals.


