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Un dels moments més deliciosos de l’any és
l’estiu, que ve acompanyat de la promesa de
temps, temps per gaudir, per compartir, per fer
allò que ens ve més de gust.
Com a amants dels llibres que som, l’estiu també
és la promesa de lectures que gairebé semblen
pensades per ser iniciades i gaudides en aquest
moment. I ens encanta passar els dits pels lloms
dels diferents llibres de la biblioteca i triarne un –o més d’un!– o apropar-nos a la nostra
llibreria de confiança i deixar-nos sorprendre.
A nosaltres ens complau especialment elaborar
aquesta guia que ets a punt de consultar. Amb la
voluntat de fer-te descobrir títols, autors,
col·leccions i projectes editorials, hem dut a
terme una selecció de llibres i altres materials
per tal que en gaudeixis durant aquesta estació
de l’any.
Segur que hi trobes alguna proposta refrescant!
Així que quan et preguntin... Quin llibre estàs
llegint aquest estiu? Només cal que responguis:
El que m’han recomanat…
Les bibliotecàries i els bibliotecaris del Grup
de Treball de les Àrees infantils de les BIMS

Bon estiu i bones lectures!
Les recomanacions estan dividides en llibres de ficció
i còmic, poesia, teatre, coneixements, audiovisuals i
jocs de taula. L’edat indicada és orientativa i pot
variar en funció del nivell lector i interessos de
l’infant.
Cast

Els llibres amb aquest símbol
indiquen que
Cat
els podeu trobar en diversos idiomes.
Aquest altre símbol
indica que també
es pot trobar el document al web eBiblio:
https://catalunya.ebiblio.es/opac/

Llibres amb pàgines de cartró o teixits tous,
tàctils, desplegables... pensats per a la
primera infància.

Aledo, Carla
Univers invers per aprendre
els contraris
Mtm Editores, 2021
Hi ha llibres que tenen una delicadesa
especial. I aquest n’és un. Amb aquesta obra
els més menuts no només aprendran els
contraris mitjançant les formes i els colors,
sinó que els adults ens ho passarem d’allò
més bé manipulant els elements i gaudirem
contemplant
com
s’expandeix
l’univers
interpretatiu.

Galí, Mercè
Deu pometes
Editorial Galera, 2019
Llibre de la nova col·lecció
“Sense mots / Comptar” de la Galera, en què
Mercè Galí fa la seva versió pròpia de la
cançó popular Deu pometes. amb personatges
animals de tota mena. L’obra té un toc
d’humor amb dibuixos senzills i divertits i
amb diferents jocs visuals, textuals o
aritmètics.

Genechten, Guido van
Què hi ha dins de l’orinal?
Cruïlla, 2022
Per mitjà d’un ratolí molt tafaner
que va descobrint amb els seus amics què hi
ha dins la gibrella fins a arribar al bany
podrem treballar i gaudir amb els més petits
l’etapa, a vegades complicada, de deixar el
bolquer.

Schärer, Kathrin
Estar ahí. ¿Qué sientes tú?
Lóguez, 2021
Identificar com sentim davant de situacions
diverses forma part de l’aprenentatge dels
nostres infants. Aquest recull representa un
ampli ventall d’emocions que es transmeten
des de la tendresa i l’ingeni del món animal.

Smallman, Steve
El cocodril que va venir a sopar
Beascoa, 2021

Tots els cocodrils es cruspeixen a la resta
d’animals? En Truita ens ensenyarà el valor
de l’amistat amb el vell llop i l’Estofat, a
qui des que el van trobar quan era un ou al
bosc l’han cuidat com un més de la família!

Hi trobareu àlbums i llibres il·lustrats,
especialment recomanats per als infants fins
als sis anys.

Lapeyre, Émilie
Un món de mots: més de 250 paraules
per descobrir
Il·lutr. per Émilie Lapeyre. Combel,
setembre de 2021

En aquest llibre de cartró trobareu un
recull actual de mots quotidians. Cada
doble pàgina presenta un àmbit de l'entorn
proper als nens i a les nenes i els convida
a observar-lo i a conèixer-lo millor
mitjançant unes preguntes per a motivarlos.
Pinillos, J. S.
El meu llitet
Il·lustr. Julen Rodríguez. Estrella
Polar, 2021

Aparentment molt simple, conté una
successió d’escenes que resulten molt
atractives per als més petits i que es
podria resumir en la idea que dormir sols
també pot ser meravellós, perquè els somnis
poden ser extraordinaris.
Pinson, Zaza; Davenier, Christine
El rumor
Trad. Ana Romeral Moreno. Siruela,
2021

El nou alumne que ha arribat a l’escola
sembla molt estrany, té el cos cobert
d’espines, es pot enrollar com una pilota i
fa soroll quan menja, és molt estrany i
sembla que també és un lladre! Una història
que ens fa reflexionar sobre els
prejudicis.

Seix, Mercè
¡Adiós, chupete!
Il·lustr. Rocío Bonilla

En Carles ha d’aprendre a deixar
d’utilitzar el xumet. Al principi costa una
mica de convèncer, així que li expliquen
que l’ha de donar a la Fada de la Nit, com
van fer els seus germans Rosa i Pablo, ja
fa temps. Al principi li costarà i serà
dur, però, si estan units, el Carles serà
capaç de superar el repte.
Sztybor, Bartosz; Lazowskii, Maciej
El petit manipulador
Trad. Xavier Farré Vidal. Thule,
2021

Hi ha vegades que algú et convenç perquè
sempre li donis la raó o perquè facis
sempre allò que vol. Et parla, t’insisteix,
et convenç. Aix…, com costa dir-li que no.
Excepte si és clar que t’has trobat amb un
manipulador de llibre… Sort que amb aquest
llibre
podreu
reconèixer
les
seves
tàctiques als carrers, a internet, a la
televisió o als diaris.
Till The Cat
Martí i les pantalles
Trad. Maria Fresquet. Il·lustr.
Carine Hinder. La Galera, 2021

L’avi, l’àvia, el pare, la mare…
Tots passen moltes hores davant del mòbil,
l’ordinador, la televisió, etc. Per això,
quan la mare diu al Martí que no hauria
d’estar tan enganxat al mòbil, aquest li
respon que és el que observa cada dia. Un
llibre que ofereix propostes per evitar la
dependència creixent dels infants envers
les pantalles.

Vegas, Peter
Hola, foscor! No tinguis por!
Il·lustr. Benjamin Chaud.
Joventut, 2021

La foscor de vegades fa
oi? Sempre apareix a
realitat durant el dia
però s’amaga. I és que
por. Sí, té por de tu.

una miqueta de por,
la nit, però en
també t’acompanya,
la foscor també té

Narracions curtes i il·lustrades per als
infants que comencen la lectura amb lletra
d'impremta.
Grimm, Jacob
El llop i els set cabridets
Il·lustr. Rocío Bonilla.
Flamboyant, 2021

Cast
Cat

Els contes populars són un valor que no ens
hem de deixar perdre! Flamboyant ens
obsequia amb una edició molt ben
treballada. Escenes desplegables, diferents
nivells de lectura, text original de 1812
dels germans Grimm i les il·lustracions de
la Rocío.

Jaoui, Sylvaine
Sóc un arbre
Kokinos, 2021

Un diàleg molt senzill, que
destil·la pau i harmonia, entre una llavor
i un embrió que demostra que som dues
versions d’una mateixa cosa: vida a la
terra. Amb lletra de pal ideal per als que
comencen a llegir.

Squillari, Emma Lidia
Dins l’Ou
Edicions Kalandraka 2020

Moltes vegades ens trobem amb éssers
que d’entrada semblen amigables, però amb
el temps ens adonem que se’ns volen menjar.
Literalment com passa en aquest conte. Una
serp que, sense saber-ne el perquè, es va
engreixant de mica en mica. Què li passarà?
Yoshitake, Shinsuke
I mira ara
Dimoni Pelut, 2020

Ens trobem davant d’un conte sobre
el pas de la infantesa a l’edat adulta que
aconsegueix una cosa bastant difícil: fer
somriure i fins i tot riure els primers
lectors, alhora que entendreix d’allò més
els progenitors que els acompanyen en
aquesta primera aventura lectora.

Narracions i històries il·lustrades per a
primers lectors i per a infants que ja llegeixen
amb autonomia.
Azpiazu, Ainara
Al bosc
La Topera, 2021

L’avi de la nostra protagonista, de
jove, era caçador. Ara ha canviat
l’escopeta per una càmera de fer fotos i li
encanta passejar pel bosc i descobrir els
animals en el seu dia a dia. A la seva neta
li encanten les fotos de l’avi, veure tants
animals i tants secrets del bosc… així que
un dia decideixen anar tots dos d’excursió
al bosc. Els voleu acompanyar?

Flora, James
Els contes de fantasmes de l’avi
Trad. Yannick. Blackie Little, 2020

Tres històries d’allò més
terrorífiques que s’encadenen entre si i
de les quals el protagonista aconsegueix
sortir-ne demostrant que podem vèncer tant
les pors com qualsevol altre problema, amb
una mica d’imaginació.

Knapp, Kate
Ruby Sabates Vermelles
Baula, 2019

La Ruby viu amb la seva àvia en
una caravana de molts colors i tracta amb
delicadesa tots els éssers vius del món:
plantes, arbres i animals. Li agrada
sobretot la melmelada de maduixa i el te de
menta. La voleu conèixer?

Moore, Inga
El bibliobús de l’Ant
Baula, 2021

Inga Moore, l’escriptora d’aquest
llibre,
dedica
aquesta
obra
als
bibliotecaris i bibliotecàries del món. I
ho fa amb la història d’un ant que vol
portar contes a tots els seus veïns. I és
que la literatura enganxa, i quan és sabut
que a casa de l’ant s’hi expliquen
aventures, tots els animals volen sumars’hi. Què farà l’ant quan casa seva es
quedi petita?

Piquer, Emma
La fàbrica d’etiquetes
Editorial Joventut, 2021

La fàbrica d’etiquetes ens acosta
a un regne molt proper on hi ha uns corbs
molt observadors que es dediquen a
perseguir nens i nenes i, quan menys s’ho
esperen, els enganxen una etiqueta: moguda,
ploraner, obedient, despistat, golafre… I
aquesta etiqueta l’hauran de dur tota la
vida
enganxada.
Però
l’Èric,
el
protagonista de la nostra història, no està
gens d’acord amb l’etiqueta que li ha tocat
i està decidit a posar-hi remei.

Trujillo, Carmela
¡Manos a la obra!
Il.lustr. Esther Hernando.
Bambú Editorial, 2021

Les bessones Ada i Valentina no es poden
quedar de braços plegats davant les
destrosses que ha deixat l'últim temporal a
la protectora d'animals. Per això, un dia,
no se'ls acut una millor idea que muntar
una parada de begudes de taronja a la porta
de casa per recaptar diners. Però no serà
tan fàcil aconseguir allò que s'han
proposat i necessitaran l'ajuda de tots els
veïns. Fins i tot la d'aquell company del
col·legi que els cau tan malament.

Narracions i llibres il·lustrats per als
que ja llegeixen amb autonomia.
Baer, Julien
Vegetarià
Il·lustr. Mourrai, Sébastien
Libros del Zorro Roja, 2020

Molt divertit. Però molt! Dos pollastres es
presenten a casa del Román per jutjar-lo!
l’acusen
d’animalicidi.
Has
menjat
salsitxes? Llonganisses? Hamburgueses? Tot
això, li pregunten. I, és clar, ell no pot
dir que no. Fins i tot hi ha un judici on
altres animals han d’emetre un veredicte.
Una obra per pixar-se de riure que també
ens ajuda a reflexionar sobre la nostra
alimentació i la relació que tenim envers
els altres éssers vius del planeta terra.

Collins, Tim
El diari secret i perdut de... el
pitjor pirata del món
Il.lustr. Sarah Horne. Baula, 2021

Un nen viatja amb els seus pares
en vaixell i els ataquen uns pirates. El
nen, que sempre ha desitjat ser un pirata,
s’amaga a la bodega de càrrega: és la seva
oportunitat per quedar-se a viure amb els
seus bandits i batallar amb ells.
Fombelle, Timothée de
Capitana Rosalie
Il·lustr. Isabelle Arsenault.
Animallibres, 2021

La Rosalie té cinc anys i uns cabells de
color panotxa que contrasten amb el món
gris en què li ha tocat viure. Som a
l’hivern del 1917, en plena Primera Guerra
Mundial i els adults que no són al front es
dediquen a fer tasques essencials. Però la
Rosalie no és una nena qualsevol i té una
missió secreta molt especial. Una història
tendra i emocionant!

Narracions i llibres il·lustrats per als
que ja llegeixen amb autonomia.
Mackesy, Charlie
El nen, el talp, la guineu i el
cavall
Trad. Enric Fontvila.
Penguin Random House, 2021

Cada pàgina d’aquest llibre és una obra
d’art. Charlie Mackesy ens interroga, ens
emociona, ens fa reflexionar, ens anima a
viure, ens capgira idees preconcebudes.
Lectors i lectores ens podem identificar
amb cada personatge i sentir com la paraula
-ben dita, ben escrita- guareix totes les
ferides. Cal destacar l’acurada edició, que
respecta la fantàstica tipografia original.

Novesky, Amy
Noia en motocicleta
Thule, 2021

Una noia puja a la seva motocicleta i surt
de viatge. Vol recórrer el món, anar a
altres llocs. Aquest llibre es basa en la
història real de la primera dona que va fer
la volta al món en moto i en solitari. A
cada lloc va aprendre alguna cosa nova i
cada lloc li va semblar bonic. Malgrat les
nombroses punxades i caigudes, va saber
tornar a aixecar-se i seguir endavant.
Plath, Sylvia
El vestit de tant se val
Il·lustr. Rocío Martínez. Trad. Hara
Kraan. Nórdica Libros, 2021

Coneguda pels seus poemes, Sylvia
Plath va escriure aquesta obra abans de
tenir el primer fill. Un vestit mostassa
arriba, de sobte, a casa. Serà perfecte per
en Max? Què opinaran els seus germans? Un
format de llibre petit que integra un gran
contingut.

Narracions i llibres il·lustrats per als
que ja llegeixen amb autonomia.
Serra, Màrius
El Perepunyetes i la Tiquismiquis
(Les Aventures de la Napeu; V. 3)
Il·lustr. Roser Calafell. Estrella
Polar, 2021

La Napeu acompanya a tota la colla
d’excursió a la fageda de la Grevolosa, un
lloc en plena natura on viuran moltes
aventures i, com sempre, el poder i el
saber dels llibres seran la solució per
tots els problemes!

Narracions de diversos gèneres per als grans
lectors que volen passar una bona estona amb
la lectura.
Biddulph, Rob
Peanut Jones i la Ciutat Il·lustrada
Il·lustr. Rob Biddulph. Barcanova
Editorial, 2021

Dibuixar per a la Peanut Jones és
quelcom màgic. Però l'art no pot resoldre
els seus problemes. El seu pare ha
desaparegut i ella està atrapada en una
escola nova i avorrida. I així segueix fins
que un dia troba un llapis amb poders
especials. De sobte, s'endinsa en un món
amb més color, creativitat, emoció i perill
del que mai no s'hauria pogut imaginar.

Carrol, Lewis
A través del mirall i allò que
l’Alícia hi va trobar
Baula, 2021

Després de l'èxit d’Alícia en el
país de les meravelles, Lewis Carrol
publicà aquesta segona part, amb una millor
tècnica narrativa i amb un desplegament de
formes expressives. Paròdies, paradoxes
lingüístiques, jocs de paraules… És una
fórmula literària que agrada als petits i
apassiona als adults. Aquesta és una edició
de luxe il·lustrada per Chris Riddell que
no us penedireu tenir-la a les vostres
mans.
Martí i Orriols, Meritxell
L'amulet de la pluja
Martí i Orriols, Meritxell
l·lustr. Xavier Salomó.
Cruïlla, 2021

L’autora sabadellenca ha escrit un relat
que ens situa en un planeta devastat. Un
grup d’infants es veu obligat a deixar el
refugi que els ha mantingut estalvis per
emprendre un viatge ple d’aventures. Què
els espera més enllà? A vegades la màgia no
es troba fora sinó dins nostre.
Muncaster, Harriet
Victoria Stitch. Lliure i fantàstica
Trad. Enric Fontvila. Alfaguara,
2021

Les princeses bessones Celestine
i Victoria Stitch estan molt lluny de ser
unes bledes que esperen el príncep blau
mentre es fan la manicura. Empoderades,
enginyoses i amb poders màgics, se les
hauran amb els habitants del Bosquet, que
volen posar fi al seu regnat. Res pot
aturar
aquestes
curioses
princeses
modernes.

Prats, Lluís
Estimat Monstre
Il·lustr. Laia Pàmpols.
La Galera, 2020

L’Abel és el nostre protagonista.
Un nen espantadís a qui li costa parlar. A
l’escola un grup de nois l’assetgen i no el
deixen en pau. A causa d’això entra un dia
en un casalot on diuen que hi habita un
monstre espantós i, en comptes d’espantarse i fugir esparverat, decideix que, en
realitat, el monstre no és tan horrible,
que té un nom i que es diu Gabriel. A
partir d’aquest moment creen una connexió
molt bonica que els farà compartir emocions
i
problemes
mentre
es
fan
amics
inseparables. Una obra semblant a una
abraçada: càlida i tendra.
Roberto Torero, José
Una historia de futbol
l·lustr. Andrés Llinàs. Trad. Diana
Hernández. Blackie Books, 2017

En Zuza i en Dico són dos amics
apassionats pel futbol. Us el recomanem,
encara que no sigueu amants del futbol,
perquè la història incorpora uns valors
humans que tots hauríem de tenir:
solidaritat, esforç, amistat, amor...

Wegelius, Jakob
Los espías de Oreborg
Sushi Books, 2021

Abans d’escriure La mona de
l’assassí i La rosa falsa, Wegelius va
crear aquesta novel·la juvenil de misteri
on apareixen pirates i espies i que té un
toc d’humor i molt d’”enredo”. Una
formidable elecció per aquests dies llargs
d’estiu.

Castellanos, Pol.
L'assassina de Venècia
Estrella Polar, 2021

L’autor de L'impostor de Viena
torna amb un nou argument ple de suspens.
Guardonat amb el premi Ramon Muntaner et
durà fins a la Venècia de 1914 en una
aventura trepidant per Europa amb tocs
fantàstics. La Carla té 14 anys i acaba de
descobrir que té el poder de predir allò
que
s’esdevindrà.
T’atreveixes
a
acompanyar-la?
Girard, Charlotte
Rumbo a África
Il·lustr. Jean-Marie Omont i Aurélie
Neyret. Alfaguara, 2021

Si et va agradar Los diarios de
Cereza, no et pots perdre aquesta nova
aventura de la mateixa il·lustradora. Una
sèrie on la Lulú i el Nelson s’omplen amb
els misteris de l’Àfrica, un lloc màgic on
pot passar qualsevol cosa.

Izumi, Mitsu
Magus of the library
Norma, 2021

Aquesta és la història d’en Theo, un nen
mestís capaç d’enfrontar-se a totes les
adversitats per tal de fer realitat el seu
somni, presentar-se als exàmens per
esdevenir un kafna, un bibliotecari guardià
del saber. Localitzat en un mon màgic
habitat per espècies fantàstiques l’autora
ha creat un manga ple de detalls, que gira
al voltant de l’amor als llibres i a la
convivència entre pobles.

Jordahl, Jenny
¿Y a ti qué te ha pasado?
Trad. Ana Flecha Marco. Liana
Editorial, 2021

Aquesta és la història de Janne, de la seva
família, la dels seus amics i la de tots
nosaltres. Una novel·la gràfica, poderosa i
valent que convida a la reflexió sobre
l’amistat, la diversitat i els trastorns
alimentaris.

Leyh, Kat
Snapdragon
Astronave, 2021

Snap és una noia que creu que a
la seva ciutat viu una bruixa, així que
comença una investigació per descobrir si
tots els rumors són veritat. Però la
realitat acaba superant la ficció, ja que
la senyora Jacks no és una bruixa, però sí
una senyora molt particular. No us deixeu
perdre aquesta aventura només apte per als
més valents!
Raúf, Onjali Q.
L’heroi del bus nocturn
La Galera, 2021

De l’autora de l’aclamada El noi
de l’última fila arriba aquesta novel·la
sobre el poder de canvi que tenim les
persones i la importància de l’amistat, la
comunitat i la sensibilitat. A l’Héctor se
li trenquen tots els prejudicis al llarg de
l’obra. A tu també?

Yoshitake, Shinsuke
No soc un monstre!
Trad. Judit Moreno.
Libros del zorro rojo, 2021

Senzillament increïble. Pot semblar una
obra per a infants però els i les
adolescents el gaudiran i s’hi veuran
representades. “Hi ha persones que no
suporto. I no són poques”. Així comença a
parlar
la
nostra
protagonista.
Divertidíssima.

Folck, Jordi
La maledicció de les bruixes
Barcanova, 2021

Jordi Folck és un d’aquells autors que
sempre aconsegueix sorprendre i aquesta
vegada ha ideat una història fosca que,
segons la tria que facis durant la lectura,
pot acabar essent terrorífica. Es necessita
sang freda (i enginy!) per sobreviure.

Piñol, Martín
El club de les ombres. (Ciutat de
vampirs; V. 1)
La Galera, 2021

Triar un bon tema per al treball de recerca
de Batxillerat costa, però la Sol vol fer
una cosa diferent de tots els companys. Vol
investigar la Barcelona de 1912 per trobar
rastres verídics (o no) de la famosa
Vampira de Barcelona, una segrestadora de
nens que va trasbalsar la ciutat en aquells
dies. Sort que un company de classe la vol
ajudar, juntament amb el seu veí jubilat.
Junts descobriran coses difícils de creure
encara al 2022.

Prats, Lluís
Archie, el noi que parlava amb
elefants
Columna, 2021

La història d’una amistat a prova del
temps, de la distància i dels entrebancs.
Una amistat insòlita entre un nen i una
elefanta que ens transporta al bressol de
la humanitat, una Àfrica que batega. Un
llibre d’aventures i de denúncia, que
atrapa i que no podràs parar de llegir.
Santos, Care
El ball dels morts
Fanbooks, 2021

Tres personatges que, en principi,
tenen poques coses en comú s’embarquen en
una aventura en què no manquen les
intrigues de poder, les societats secretes
i alguns personatges influents i perversos.
Si hi afegim un escenari en què els
cementiris antics prenen protagonisme, el
clima gòtic i terrorífic està servit.

Tsurutani, Kaori
Metamorfosis Bl
Norma, 2020

La Yuky té 75 anys, la Urara és
una adolescent, són de mons i generacions
diferents, però hi ha una cosa que les
uneix, el seu amor pels còmics. Amb un
missatge d’igualtat i de normalització,
aquest manca ens convida a reflexionar
sobre molts àmbits de la nostra societat.

Vawter, Vince
El noi del diari
Bambú, 2021

A en Víctor Vollmer li agrada el
béisbol, reparteix diaris pels carrers de
Memphis durant l’estiu i tartamudeja quan
parla. El carrer es converteix en la seva
gran escola per aprendre a superar els
obstacles, les pors i descobrir el món dels
adults.
Wakui, Ken
Tokyo revengers
Norma, 2022

Takemichi és el protagonista
d’aquesta història. Ell es considera un
fracassat que a causa d’un accident retorna
12 anys enrere a la seva vida. Té
l’oportunitat de salvar a una ex que ha
estat assassinada. Podrà fer-ho? Un manga
que ho està petant a mig món.

El còmic aglutina la lectura visual amb l’escrita
i no és un gènere menor. Descobriu-lo!

Bradley, Mark
Baliga i Tut i els pirates empipats
Trad. Ada Guiteras. DeCòmic, 2021

De vegades les grans aventures
sorgeixen
de
les
situacions
més
quotidianes. Un còmic d’humor per a petits
lectors amb una amistat a prova de…
pirates?!

Guibert, Emmanuel
Un burrito como tú y como yo
Harperkids, 2018

Ariol es un ruquet blau que porta
ulleres. Viu als afores amb els seus pares
i el seu millor amic és un porc. Està
enamorat de la bonica vedella de la seva
classe. El seu mestre és un gos gran i el
seu professor de gimnàstica és un gall.. En
resum, Ariol és exactament com tu i com jo.
Henry, Maxence
Horb y Bouko (Ultralazer, V. 1)
Il·lustr. Yvan Duque i Maxence
Henry. Astiberri, 2021

Una aventura en un planeta
imaginat on tres companys
s’enfronten a la invasió
d’uns
alienígenes
que
cerquen aconseguir el poder
del Rei dels animals.
Aquest primer volum és un
homenatge a l’animació dels
Estudis
Ghibli.
Humor,
aventures,
defensa
mediambiental
i
trama
d’acció. Fantàstic!

El còmic aglutina la lectura visual amb l’escrita
i no és un gènere menor. Descobriu-lo!
Leon Image
Descubrimiento fantástico en B.B.
Street (Dodomo in Wonderland, V. 1)
Parramón Paidotribó, 2018

Dodomo sospita que el seu gos
Charlie és extraterrestre, sobretot perquè
Charlie entén la parla humana i és molt
intel·ligent. El seu avi li va regalar
sense explicar-li que no li agrada el seu
pinso, que menja galetes amb llet i que li
encanten els dibuixos animats de la tele.
Quin misteri tindrà?

Troll
A la recerca del diamant de colors
(El detectiu Culet, V. 2)
Beascoa, 2019

Un detectiu molt singular amb una arma
secreta… La seva missió resoldre qualsevol
misteri que se li posi per davant. un còmic
divertit i heterogeni que no us deixarà
decebuts.

Lindgren, Astrid
La Pippi arriba a Vil·la Villekulla
Il·lustr. Ingrid Vang Nyman.
Kókinos, 2021

La Pippi Calcesllargues és molt coneguda i
estimada a tot el món. Amb ella viurem
aventures
gràcies
al
seu
esperit
independent,
imaginatiu,
generós
i
divertit. Aquest còmic pretén acostar la
Pippi, la nena més forta del món, als
primers lectors.

Álamo, Antonio
La increíble historia de la
caca mutante
Il·lustr. Chema García. Anaya, 2021

Qui diu que llegir teatre és
avorrit?! Guardonada amb el Premio SGAE de
Teatro Infantil, ens arriba una història de
superació protagonitzada per una caca amb
unes habilitats canviants sorprenents. Una
novel·la per riure escrita per un actor
consolidat.
Alcover, Joan [i 23 més]
Un any de poesia
Il·lustr. Albert Arrayás. Bindi
Books, 2020

Un llibre de poemes, refranys i cançons
populars, un per a cada setmana de l’any,
d’autors de renom com Joana Raspall, Joan
Maragall, Lola Casas, Angel Guimerà, etc.,
amb colorides i elegants il·lustracions.
Casas, Lola
Ulls de merla
Il·lustr. Albert Arrayás. El Cep i
la Nansa, 2019

Poemes íntims de la Lola Casas que
sobrevolen parcs, places i jardins, espais
urbans des d'on podrem observar de prop qui
són aquests ocells murris i tafaners. Ulls
de merla ens convida a badar i a descobrir
molts elements a qualsevol racó.

Rovira, Pere
Verstiari
Il·lustr. Albert Asensio.
La Galera, 2021

Versos i animals. A més, combinats amb les
il·lustracions
de
l’Albert
Asensio.
Càlides, tendres, precioses. Hi ha poemes
més curts i més llargs però tots tenen rima
per fer-ne una lectura musical que enganxi
als infants a jugar amb la poesia.

Hi trobareu llibres de lectura fàcil o amb
text adaptat. Perquè tothom té dret a llegir!

Alonso, Ana
El robatori del segle
Il·lustr. Anna Aparicio Català.
Adaptació a Lectura Fàcil Mariona
Mas Bassas. Cruïlla, 2021

Quan la Rebeca es posa a ballar enmig d’un
museu no s’adona que el seu atreviment
tindrà conseqüències imprevisibles. Si, a
més, hi afegim un diamant d’un sultà que ha
desaparegut misteriosament, ja tenim el
còctel aventurer perfecte. Amb abundants
diàlegs i una edició que deixa respirar
molt el text, aquesta lectura és fàcil i
agradable.

Llauradó, Anna
Tú también puedes
Ing Edicions, 2021

“Tú també pots” comença amb la
història d’un petit pit-roig que convenç
tots els animals del bosc d’apagar el foc
aportant cadascun l’aigua que puguin
carregar. Aquesta història inspira a una
classe el seu primer dia de col·legi per
posar-se mans a l’obra en portar a terme un
projecte per ajudar a solucionar un
problema. Perquè gota a gota es pot
millorar el món. Un llibre adaptat per fer
la lectura més fàcil.

Conte popular ucraïnès,
Em feu un lloc?
Il·lustr. Koopmans, Loek

Aquest conte ens explica la història de sis
animalets del bosc que cerquen un lloc per
arrecerar-se del fred i la neu. Amb imatges
senzilles ens parla de l’amistat, la
solidaritat i el saber compartir.

Els llibres de coneixements són llibres per
aprendre, sorprendre's, gaudir...
i descobrir tot el món.

Carballal, Alba
Casa teva a qualsevol lloc
Trad. Marta Breu. Flamboyant, 2021

En aquest llibre no trobareu només un
seguit de cases, sinó que veurem com,
segons la nostra cultura, el nostre estil
de vida i el nostre entorn influeixen en la
manera d'entendre i dissenyar les nostres
cases arran del món i com això ha canviat
al llarg de la història. És un àlbum
infantil ple d'humor sobre la relació entre
arquitectura, antropologia i el clima
escrit i il·lustrat per dos joves molt
prometedors.

Dorion, Christiane
Inventos bestiales
l·lustr de Gosia Herba. SM, 2021
Es creu que la raça humana és l’inventora de
tot, però la veritat és que els animals fa
molt de temps que se les han empescat per
desplaçar-se, fabricar materials, resoldre
tot tipus de problemes i en general
sobreviure durant milions d’anys, així que
els humans l’únic que han fet ha estat
copiar-los.
Font, Núria
Històries de l'any tirurany:
petita guia d'éssers fantàstics
de casa nostra
Il·lustr. d'Anna Aparicio Català.
Cruïlla, 2021
Aquest llibre és un recull de contes
protagonitzats per personatges de la
mitologia popular, com ara el dimoni escuat o
el gegant del pi, però també té les
característiques d'una guia de camp, ja que
exposa els trets físics, de comportament i de
dolenteria de cadascun dels éssers fantàstics
que hi apareixen.
Meira, Isabel
Faig likes, per tant existeixo:
xarxes socials, periodisme i un
virus estrany anomenat fake news
l·lustr. Bernardo P. Carvalho.
Takatuka, 2021
Un llibre per reflexionar sobre el nou
periodisme i les xarxes socials. L’autora és
una experta en postveritat i va fer el
documental Veritat o conseqüència. Un llibre
fresc i desenfadat per discutir sabent d’allò
del que parlem. Per què… coneixes totes les
regles del joc?

Néspolo, Matías
Quin bon rotllo fer-se gran!
Il·lustr. Raquel Gu. Trad. Diana
Novell. Vicens Vives, 2021
De vegades ja ens sentim grans i de vegades
encara ens sentim petits, vivim en un mar de
dubtes,
les
nostres
emocions
són
imprevisibles i hi ha canvis en el nostre cos
que succeeixen molt ràpid. Fer-se gran i
passar de ser un nen a un adult és una etapa
una mica complicada… Per això aquest llibre
és tan necessari, un tutorial perfecte per
créixer amb bon humor.
Prévot, Pascal; Anne-Charlotte
Gautier
24 hores en la pell d'un metge:
vinga! Els teus pacients
t'esperen!
Trad. Marta Roigé. Librooks, 2021
Un llibre de divulgació que ha sabut trobar
la forma més original de presentació: un
format “tria la teva aventura” que et durà a
posar-te en la pell d’un metge/metgessa per
decidir el diagnòstic i el millor tractament
mentre aprens un munt d'aspectes sobre el
funcionament d’un hospital.

Rodríguez, Nora
Guia genial per a una noia com tu
Il·lustr. Raquel Gu. Trad. Diana
Novell. Vicens Vives, 2019

Quan arriba l’adolescència sorgeixen moltes
preguntes i de vegades costa fer-les a la
“gent gran” del teu voltant. Amb aquest
llibre tindràs totes les respostes per
ajudar-te, per acompanyar-te i per sentir que
ser adolescent no és pas tant complicat.

Serret, Cristina
Científiques: astrònomes,
biòlogues, enginyeres i moltes
més que han fet història.
Shackleton Kids, 2021
En aquest llibre descobriràs la vida de les
dones més enginyoses de la història:
arqueòlogues, físiques, astrònomes... Totes
van ser unes científiques excepcionals! Entre
altres, coneixeràs la valenta cosmonauta que
es va convertir en la primera dona en viatjar
a l’espai, la brillant matemàtica que va
inventar el llenguatge dels ordinadors, i
l’antropòloga que va dedicar la seva vida a
estudiar i protegir els goril·les. Perquè les
dones també fan història!

Zwick Eby, Philippe
En Jadav planta un bosc
Vegueta infantil, 2021
La veritable història d’un nen d’Assam, a
l’Índia, que va dedicar la vida a convertir,
llavor a llavor, un desert de sorra en una
autèntica jungla que avui és una llar
d’elefants, rinoceronts i fins i tot tigres
de Bengala. Un llibre sobre plantes, animals,
humans i la col·laboració entre totes per
conservar el nostre meravellós planeta.

El cargol i la balena
[DVD]
Rita y Luca Films, 2021
El deliciós conte homònim de Julia Donaldson
arriba al cinema per encisar-nos amb la
història d’un cargol que viatja pel món
damunt la cua d’una balena geperuda.
L’amistat improbable entre ambdós personatges
ens emociona, ens fa somriure i ens demostra
que tot és possible si ens ajudem els uns als
altres.
El pot petit , 10 anys
[CD + LLIBRE]

El Pot Petit 10 anys és el quart disc llibre
del grup i es presenta amb un format original
i interactiu. El disc consta d’un pop-up i
d’uns retallables amb els quals podreu jugar
al món d’El Pot Petit i crear els vostres
propis concerts.
El viatge de Bu
[DVD]
Rita & Luca Films, 2021
El viatge de Bu i Pippi i El senyor sense nom
són dues pel·lícules d’animació sobre la
relació entre germans que faran les delícies
als nens i nenes més menuts. Recomanades a
partir
dels
3
anys,
són
històries
entranyables de les que vehiculen valors.
Zog i els doctors voladors
[DVD]
Rita y Luca Films, 2021
Pel·lícula basada en el conte del mateix
títol de la autora Julia Donalson, en què
l’equip de doctors format per la princesa
Perla, el cavaller Jordi Rodalmon i el drac
Zog han de vencer les reticències del rei a
que la seva neboda faci de metgessa. Podrà
escollir amb llibertat la seva professió? Una
proposta divertida i premiada per a tots els
públics.

Co-mix
[JOC DE TAULA]
Lorenzo Silva; dibujo: Matteo
Cremona; color: Max Rambaldi
En Co-Mix crearàs les teves històries per
mitjà de diverses Cartes de Vinyeta amb les
quals formaràs una Pàgina de Còmic.
A cada partida crearàs històries, les
narrareu a la resta de participants i
ressenyareu les vostres favorites. Un joc per
als qui els agrada el món de la vinyeta.
El monstruo de los calcetines
[JOC DE TAULA]
+4 anys, 3-6 jugadors.
Partides de l0 min.
Joc infantil d'agudesa visual, en el qual
haureu d'ordenar tots alhora l'armari que ha
desordenat el rebel Monstre dels Mitjons. Qui
aconsegueixi quatre parells de mitjons
aconseguirà una pinça i, després de diverses
rondes, qui aconsegueixi més pinces haurà
guanyat la partida. Divertit i fàcil per als
més petits, que tindran en aquest joc la
diversió assegurada.

El viaje de Alvin
[JOC APP]
Disponible únicament per Android
A partir de 7 anys.
Gaudiu amb aquest joc que narra el viatge del
granger Alvin. Una història tendra i
meravellosa,
amb
unes
il·lustracions
precioses que s’assembla molt a una
pel·lícula d’animació. El pitjor és que
s’acabi perquè voldries que continués.

Una selecció dels millors llibres dels fons
especials de les BiMS.

Les
biblioteques
municipals
ofereixen fons
especials en
temàtiques molt
diverses.

Descobreix-los tots!
BDN Fons disCAPACITAT
Donada, Laura
Cuentos de Risa para Aprender a
Leer con Pictogramas
Il·lustr. Esther Bernal. Penguin
Kids, 2022
Un llibre per a infants de 4 a 6 anys que
engresca a la lectura gràcies als pictogrames
i a la utilització de la lletra de pal. Si, a
més, hi afegim l’humor amb què s’esquitxen
les històries, l’èxit està garantit.

BDS Fons Cuina
Farrow, Joanna
El libro de recetas oficial de
Harry Potter: la cocina de
Hogwarts
Salamandra, 2021
En aquest llibre ens endinsarem a la cuina de
Hogwarts per veure 45 receptes salades i
dolces
acompanyades
de
magnífiques
fotografies. Un llibre que tots els seguidors
de la saga voldran tenir. Les delicioses
receptes de Harry Potter arribaran a tothom.
Un llibre que inclou nombroses receptes
vegetarianes, veganes i sense gluten que
posaran a prova les teves arts culinaries.

BES Fons viatges i turisme actiu
Longàs, Jordi
Anem a veure ocells!: 30 espais
de Catalunya per observar-los en
família
Cossetània Edicions, 2019
Una bona raó per sortir a caminar. Jordi
Longás, fotògraf, alpìnista i pedagog ens
dóna a conèixer un total de 30 itineraris que
acompanya de mapes, informació sobre accés i
allotjament, un munt de curiositats i una
taula d’espècies en català, castellà i llatí.
Un llibre per endinsar-se al territori més
bell de Catalunya i una proposta per conèixer
els espais naturals que habiten orenetes,
falciots, mussols i sisons.

BVB Fons Cultura de la Pau
Madjidi, Maryam
Em dic Maryam (Cultura de la pau)
Il·lustr. Claude K. Dubois.
Blackie Books, 2021
La Maryam se n'ha d'anar del país on viu. I
hi deixa l'àvia i totes les seves joguines,
així que no pot estar més trista. No entén
que la gent se n'hagi d'anar de casa perquè,
d'un dia per l'altre, deixi de ser un lloc
segur. Una història

BLS Fons Arts de l'agulla
Oono, Mayumi
El meu petit taller
de moda
Zahorí Books, 2021
Un autèntic taller de dissenyador
de modista al teu abast. Hi ha les
màquines de cosir, les teles, els
patrons… quin vestit et faràs?
Quin estampat triaràs? Juga i
practica
amb
aquest
llibre
d’activitats.
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