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ARRHENIUS, Ingela P. La ciutat. Coco Books 

Si amb els llibre Animals, ens va sorprendre, ara encara més atès 
que hi ha pocs llibres que tinguin com a fil conductor la ciutat. 
Botigues, mobiliari urbà, edificis, transports… Un imatgiari de 
diemensions monumentals on el disseny arriba fins a la tipografía 
de les làmines. 

BARUZZI, Agnes. ¡Te voy a comer! Vicens Vives 

El món que ens envolta. En aquest cas desplegant les pàgines i 
descobrint les il·lustracions amagades aprendrem com funciona la 
cadena alimentaria. Informació des de l’humor i el joc. 
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Educació Infantil 

BESORA, Ramon. El conillet que volia pa de pessic. 

ZuzannaCelej (il.) Edebé 

Paraula, imatge, poesia, musicalitat… Un text rimat sense 
passar pel sedàs de la traducció. Un conte per comaprtir i 
sobre compartir, fer coses plegats per obtenir un resultat 
immillorable, tot i que sobre gustos no hi ha res escrit, i sino que 
li diguin al cargol! La vida al bosc amb els colors de la tardor. 

CASALS, Joana. Cabells esbojarrats. 

Cossetània 

Talment com les làmines de Montessori, passarem el 
cordó de forat en forat, aquesta vegada será per 
deixar ben despentinats els personatges que s’ho 
passaran d’allò més bé amb el seu garbuix de 
cordons al cap 
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Educació Infantil 

DRESCHER, Daniela. La Pipa i en Pele a la tardor. 

ING Edicions 

DRESCHER, Daniela. La Pipa i en Pele a la neu. ING 

Edicions 

Davant de tant de disseny i formats extra grans, tenim una 
proposta de mida de butxaca i una manera d’il·lustrar que 
no hem d’oblidar. Les aquarel·les de Daniela Drescher 
amb els seus follets i les forces de la natura pròpies de 
cada una de les estacions, amb cases de la mida d’una 
sabata. El plus el trobem en l’adaptació del text d’Ignasi 
Roda, una rima acurada amb paraules i girs fluids que fan 

de bon llegir amb els més petits a la falda. 
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Educació Infantil 

DONALDSON, Julia ; SCHEFFLER, Axel. Colors. 

Joventut 

A la pàgina Esquerra el fons sempre és del color que es 
remarca a la primera part de la frase de la página de la 
dreta. A partir d’aquí juguem a assenyalar els colors a les 
il·lustracions empàtiques de l’autor d’El Grufoli Els Contes 
del Bosc de la Gla. 

FOGLIANO, Julie. Viejo amigo, bebéchico. Chris 

Raschka (il.) Corimbo 

Un infant i un gos. Una relació intensa d’afecte i de joc. 
Com a rerefons una familia. Per saber-ne més coses 
haurem de fixar-nos en les il·lustracions: unes sabates, unes 
fotografies emmarcades… Aquarel·la i rima per una 
història de complicitats. 
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Educació Infantil 

IMAPLA. Muà! Milrazones 

La granota del jardí no callava. Un dia va atrapar un petó verd i el 
va regalar al primer que va passar. El petó verd va passant per una 
corrua d’animals, d’onomatopeia en onomatopeia fins a un final 
sorprenent. Un bon precedent als contes de prínceps encantats. I 
tot amb un quadrat com a base de les il·lustracions. Novedós! 

LEMASSON, Anne-Florence ; EHRHARD, Dominique. 

L’avellana. Combel 

Aquest any la neu ha caigut abans d’hora, l’esquirol ha d’anar de 
pressa a collir les avellanes per omplir el rebost, una cau a terra i 
aviat els flocs de neu la cobreixen. Damunt la neu queda el rastre 
de les petjades dels animals que han anat a buscar les darreres 
engrunes de menjar que quedava amagat. Un pop-up per 
explicar el cicle de la natura i per deixar obert en algun racó de la 
biblioteca. Una bona enginyeria de paper. 
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Educació Infantil 

PARÉ, Roger. Un elefant. Pagès (Petit Nandibú) 

Un primer àlbum acumulatiu. A la pàgina de l’esquerra el text ens 
indica què veiem a la pàgina de la dreta. Només l’article i el nom, com 
en el títol. A mesura que passem les pàgines es van afegint elements 
fins arribar a una acció culminant. Però si ens hem divertit identificant 
els objectes que s’anaven afegint, més bé ens ho passarem si quan 
arribem al final fem el viatge de retorn identificant l’element que va 
desapareixent a cada pàgina fins arribar a l’inici de la narració. Un joc 
divertit d’atenció, memòria i ritme narratiu a partir de l’enumeració. 

RIPHAGEN, Loes. L’elefantó tafaner. Takatuka 

Una fantàstica adaptació del conte clàssic de RudyardKipling 
Com va aconseguir l’elefant la trompa. Una mirada des de la 
diversitat del món animal molt adequat per a ser explicat als més 
petits. Les il·lustracions són escenografies de paper retallat en 
blanc i negre en les que els animals aporten tot el color. 
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Educació Infantil 

URIBE, Verónica. Aquí veo. ScarletNaríso (il.) Ekaré 

Imatgiari poètic. La seqüenciació dels elements, la puntuació i 
alguna repetició fan d’aquesta enumeració una poesia. Formes 
clares, perfilades, però riques en color i traç. Colors i acabat 
brillant damunt un blanc càlid. Un llibre de gran bellesa per els 
més petits. 

WADELL, Martin. Els tres mussolets. Patrick Benson 

(il.) Kalandraka 

En un arbre del bosc, tres mussolets seuen i pensen i 
esperen que torni la Mare Mussol. A vegades busquem 
llibres que ens parlin de l’aferrament i l’abandó. Aquest és 
un exemple fantàstic per tenir en compte i empatitzar 
amb el mussol més petit sense patir massa, des de la 
quotidianitat. 
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Primària Cicle inicial 

BARRY, Robert. L’arbre de Nadal del senyor Eudald. 

Corimbo 

L’arbre de Nadal del senyor Eudald és tal alt que topa 
amb el sostre de la galeria. El senyor Eudald demana al 
majordom que escapci l’arbre. Del troç escapçat, lluny 
d’acabar a la brossa, algú en sabrà treure profit… Humor i 
un bon treball de llengua per confegir la traducció de la 
rima. 

COMÍN, Marta. Suben y bajan. A buenpaso 

Si ens fixem només amb el títol pensarem que és un llibre més 
de contraris, res més lluny. Els contraris hi són, però el que és 
important és veure com un es converteix l’un en l’altre. No hi ha 
un sense l’altre. Una proposta il·lustrada per entendre la dualitat 
de les coses. Una excel·lent exercici per mostrar als infants la 
relativitat de tot plegat. 

8 



Primària Cicle inicial 

GRANADOS NIUBÓ, David. La nau d’en Guim. Takatuka 

En Guim té una falera, l’espai i qui l’habita. A classe sempre es 
distreu dibuixant naus espacials i extra terrestres. Una distracció 
que li portarà una sorpresa molt especial. Un llibre sobre famílies, 
solitud, comunicació i uns personatges molt especialsl. Una 
reedició molt esperada. 

HELMORE, Jim. El lleó blanc. Richard Jones (il.) 

Andana 

La Caro i la seva mare han canviat de casa. Allà tot és 
nou. La nena haurà d’afrontar els canvis, potser al 
principi és difícil, però si es té un amic que ajuda a 
trobar el valor que s’amaga dins de cada una de les 
persones, el món ja no sembla tan gran. 
Una excel·lent proposta sobre la seguretat que ens 
donen els bons amics. 
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Primària Cicle Inicial 

LOBEL, Arnold. El viatge del salmartí. Kalandraka 

LOBEL, Arnold. Mussol a casa. Ekaré 

Dues editorials han apostat per les històries d’Arnold Lobel. Un clàssic a qui no li passa el 
temps. Cada un dels llibres s’estructura en contes molt breus que confegeixen la història 
global. Personatges entranyables, tendres, que saben viure allò que els dona la vida. El 
Mussol, un te assegut a la seva butaca a la vora del foc, amb les seves petites coses 
carregades de valors i plaer. El Saltamartí, amb les seves ganes de viatjar, de trobar un camí i 
d’omplir-lo d’amics i aprenentatges. Inoblidables. Molt indicats per començar a llegir sols. 
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Primària Cicle inicial 

MAZO, Margarita del. Don Romualdo. NataschaRosenberg 

(il.). Tres tristes tigres 

Un joc. Romualdo, és el protagonista absolut. Sabem on viu, com és 
casa seva, el seu carrer, on treballa, què li agrada... I que avui està 
molt emocionat perquè té una cita. Però el que no sabem és quin dels 
molts personatges que es passegen per les pàgines del llibre és en 
Romualdo. La resposta, com sempre, al final, i després un viatge 
capiculat per veure què feia el “prota” a cada pàgina. Hi és a 
totes...!!! 

MUÑOZ-TEBAR, Juan. Duermevela. Ramón París (il.) Ekaré 

Quan l’Elisa no pot dormir s’endinsa en el món que es trova entre el 
son i la vigilia. Com la nit, és una selva fosca i plena de vida, on els 
camins duen a trobades eperades. Un relat poètic i bellament 
il·lustrat. 
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Primària Cicle Inicial 

PINTADERA, Fran. Una muntanya qualsevol. Txell Darné (il.) 

Takatuka 

Els habitants de dalt de la muntanya viuen feliços al seu poble 
consideren que és el millor de tots els pobles del món. Alhora, els 
veïns de la terra baixa també se senten orgullosos del seu, tal com 
els del poble de dalt, estan convençuts que el seu poble és el millor. 
Al mig de la celebració de les respectives festes un incident els 
porta a un enfrontament absurd de proporcions bèl·liques. Tan 
orgullosos que estaven del seu poble!! 

RIVELAYGUE, Laurent. Els Quiquè i el ninot de neu que no es 
volia fondre. Olivier Tallec (il.). BiraBiro 

Els Quiquè ja tenen una narració i en forma de còmic! 
Una colla d’amics que coneixem dels llibres-joc en els que 
havíem de descobrir qui feia què, ara amb el fred i l’hivern 
decideixen fer un ninot de neu. Però, per desgràcia, el sol 
torna a sortir… Molt d’humor!! 
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Primària Cicle inicial 

TULLET, Hervé. Un llibre que parla. Cruïlla 

Seguint els camins explorats a Un llibre l’autor ens presenta una 
proposta d'observació i d'atenció on a cada página dona 
instruccions al lector sobre què ha de fer perquè el llibre parli. 
Un fantàstic exercici pre-lector per els més petits i un joc 
fascinant per els grans. 

UNGERER, Tomi. Rufus: el ratpenat apassionat dels colors. 

Kalandraka 

Cansat de la nit i de la seva fosca vestimenta, aquest ratpenat va 
decidir de pintar-se de colors i volar de dia, però... no va ser tan 
bona idea! 
Un títol que esperàvem de fa temps sobre l’acceptació, l’amistat i 
el respecte a la diferència. 
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Primària Cicle inicial 

VELTHUIJS, Max. Sapo en invierno. Ekaré 

VELTHUIJS, Max. Sapoenamorado. Ekaré 

Una de les primeres sagues amb un protagonista que és un clàssic a la literatura infantil. Un 
gripau que lluita contra els estereotips, que ens fa qüestionar idees preconcebudes i que ara 
se’ns ha enamorat. De qui? No ho sap, de moment d’estar-ne, però aviat sabrem més coses… 
A l’hivern en Sapo té molt de fred, la seva pell està massa exposada a la neu i les baixes 
temperatures, sort que té uns amics que li fan la vida més fàcil. 
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Primària Cicle inicial 

WILLEMS, Mo. El colom s’ha de banyar. Andana 

Per fi un títol nou del colom que conduïa l’autobús!! 
Seguin la mateixa estratègia d’interpel·lar al lector, ara 
haurem d’ajudar a l’autor a ficar el colom a la banyera. 
Perquè, sembla ser que el colom necessita un bany, però ell 
no està gaire convençut. Està brut i fa pudor, però ell creu 
que aquesta olor és la normal de qualsevol colom. Hàbits i 
humor a dojo, per totes les edats!! 
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Primària Cicle mitjà 

ALONSO, Ana. Matrioska. DimiterInkiow (relat original). Paola 

Escobar (il.) SM 

Una adaptació il·lustrada d’un relat protagonitzat per Andrei, un 
fabricant de joguines, que vivía en un poble de la llunyana Rússia. Les 
nines de fusta era el que millor li sortia. Fins que un dia, en va fer una 
de tant perfecte que li va parlar... 
Una narració sobre la maternitat i l’amor. 

BAAS, Thomas. El senyor Oriol. Símbol 

El senyor Oriol duu una vida tranquil·la, amb la seva rutina, i així 
sembla feliç. Però un dia, el seu únic amic desapareix. Aquest serà 
el detonant per iniciar una aventura trepidant curulla de perills, la 
ciutat s’ha convertit en una jungla i sembla que allà és on s’ha 
refugiat el seu amic. I si aquest viatge extraordinari permetés els dos 
amis emprendre el vol i trobar la felicitat. 
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Primària Cicle mitjà 

CANDEL, Francesc. Una nova terra. Cesc (il.) Rosa Sensat 

De la mítica col·lecció Desplega Vela, es reedita un clàssic que mai 
ha estat tan actual com ara. Immigració, identitat, pertinença. Tres 
veus úniques: Candel, Cesc i Marta Mata, ens parlen del diàleg entre 
persones i territori, donant vida a un retrobament familiar. El nen gran 
es pregunta d’on és ara, la seva nova escola, els amics, la ciutat... Li 
donaran la resposta “Aquesta terra és la nostra. Tan nostra com dels 
que hi ha viscut sempre” 

CANO, Carles. El desbaratat conte dels fesols màgics. 

Paco Giménez (il.) Bromera 

Talment com en un conte oral de la nissaga dels babaus o 
espavilats, coneixem les desventures d’en Bru, un noi que un dia 
ven l’únic porc de la família a canvi d’un grapat de fesols. El 
titellaire a qui els havia venut li va dir que eren màgics. Potser sí 
que ho eren, i amb uns poders desbaratats! Molt d’humor per una 

proposta per ser llegida en veu alta! 

17 



Primària Cicle mitjà 

DANOWSKI, Sonja. Pequeñogatonocturno. Lata de Sal 

(Gatos) 

Imatges càlides, plenes de detalls, molt de realisme, com si fossin 
fotografies. Una història d’infants que estimen els animals. De 
generositat recompensada. Un plaer per mirar, llegir, i com a 
sorpresa final per interpretar o escoltar. 

GONÇALVES, Antonio Jorge. Panxa de balena. Joventut 

La Sari s’ha despertat però és massa aviat, sembla que tothom 
dorm. Decideix anar a la platja tota sola, on troba el seu amic Blau, 
que construeix un vaixell per navegar a la terra-on-mai-ningú- 
s'avorreix. Però el viatge s’interromp quan una balena s’acosta a 
l’embarcació sembrant el desordre de les seriacions de la vida a 
l’aigua. Molta fantasia i gestes impossibles per passar una estona 

molt entretinguda deixant volar la imaginació. 
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Primària Cicle mitjà 

ISERN, Susana. Nou maneres de no trepitjar un bassal. 

Maria Girón (il.) Takatuka 

Estrenar roba no ha de ser necessàriament incompatible amb 
passejar després de la pluja. La protagonista sap que de cap 
manera s’ha d’embrutar la roba nova, ni les sabates lluents ni els 
mitjons blancs. Així doncs, pensa un seguit d’estratègies per 
esquivar els bassals, que li barren el pas com si fossin paranys. Però 
de tant evitar-ho... 

KIPLING, Rudyard. L’elefantó. Ramón Díaz Villalonga 

(vers.) Judit Morales i Adrià Gòdia (il.) Pagès (Nandibú) 

Hem ressenyat aquest relat unes pàgines abans, les editorials 
Takatuka i Pagès han triat dues adaptacions de l’elefantó tafaner 
amb diferents nivell de complexitat lectora. En aquest cas triem la 
de Pagès per ser llegida per els mateixos infants. “En aquells 
temps, els elefants no tenien trompa…” I amb aquestes paraules 
ens endinsem en un conte clàssic. 
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Primària Cicle mitjà 

LEE, Suzy. Líneas. Barbara Fiore 

Un álbum sense mots. Les guardes ens mostren un pla on es 
desenvoluparà l’acció, però no será l’únic. És el que té l’art. Un 
artista dibuixa una línea per on llisquen els patins d’una nena, el 
traç del llapis i el dels patins en el gel es confonen fins que la 
velocitat juga una mala passada en una pirueta i ens fa 
replantejar el fil de la història... L’autora de la trilogia del límit en 
estat pur! 

MACHADO, Germán. Sortir a caminar. Martín Romero (il.) A 

buenpaso 

A vegades, triar un parell de sabates pot resultar la tasca més difícil 
del món. S’ha de tenir molt clar on es vol arribar i com serà el camí per 
no equivocar-se i errar el viatge. 
Un relat divertit i ple d’enginy que ens convida a fer una lectura molt 
més metafòrica per convertir-se en una lliçó de vida. 
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Primària Cicle mitjà 

MARTÍ, Meritxell. Un sopar de por. Xavier Salomó(il.) Cruïlla 

Nou personatges terrorífics, un gran xef de renom 

mundial, un restaurant de tres estrelles negres… i un sopar 

de por! Solapes per aixecar i descobrir les croquetes 

d’àvia, la llet podrida amb cruixent de formigues o 

l’escalivada de llargandaix. Amb plat sorpresa final. Molt 

d’humor per compartir i llegir en veu alta. 
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Primària Cicle mitjà 

PINTO & CHITO. Minimalari. Kalandraka 

Per fi tenim el tenim en català i amb traducció de Pau Joan 
Hernàndez. Més de cent històries breus, molt breus, de més de 
cent animals que els dos humoristes gràfics van reunir en un sol 
llibre. Com ara la història del camaleó que no sabia canviar de 
color, o del gall que sempre cantava quan sortia el sol però... Molt 
d’humor i imaginació. 

PARRY HEIDE, Florence. En Tristanys’encogeix. Edward Gorey 

(il.) BlackieBooks 

Un clàssic per primera vegada en català. A en Tristany li està passant 
una cosa molt estranya: s’està encongint, i no sap per què. Els adults 
no li fan cas. Tenen massa coses a fer per preocupar-se dels problemes 
d’un nen. Una mirada molt irònica i crítica al món dels adults. 
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Primària Cicle mitjà 

REX, Adam. El primer dia d’una escola. Christian Robinson 

(il.) Corimbo 

El primer dia d’una escola narrat per ella mateixa. Està una mica 
nerviosa. Què faran els nens una vegada que hi arribin? Els 
agradarà ser-hi? Seran amables amb ella? La escola té un 
començament difícil, però a mida que passa el dia va agafant 
confiança quan veu que no és l'única que té els nervis propis del 
primer dia. 

RINCK, Maranke. Tangram Gat. Martijn van der Linden (il.) 

Ekaré 

Un nen s’estava avorrint i li van donar un tangram. Podia fer 
qualsevol cosa, i amb les set peces va fer un gat per a què jugués 
amb ell, però el gat no hi estava gens interessat, per tal de no 
deixar marxar el gat, comença una desfilada de formes i figures 
apassionant on l’esquematisme de les figures contrasta amb el 
realisme del fons dels elements. El llibre té un tangram de cartró 
per construir els protagonistes de la història. 
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Primària Cicle mitjà 

UNGERER, Tomi. Alumette. Kalandraka 

Una revisió del conte clàssic amb un final actual i sorprenent. Perquè 
és evident que a aquestes alçades ningú es deixaria morir per no 
poder vendre les caixes de llumins. Una crítica social i denúncia 
ambientada al Nadal, com el clàssic, on els excessos del 
materialisme són més devastadors. Un text elaborat i descriptiu ens 
provoca un somriure una mica àcid al principi però esperançador al 
final donades les facècies de la protagonista. 

WHITE, E.B. StuartLittle. Núria Giralt (il.) Viena 

Un clàssic per primera vegada en català. La gran aventura d’un ratolí 
molt petit. Una aventura per llegir en veu alta, per parlar de les 
diferències entre la narració original i la pel·lícula ara que ja la tenim 
tant present. 
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Primària Cicle superior 

FERRADA, María José. Mexique: el nombre del 

barco. Ana Penyas (il.) Libros del zorrorojo 

Una crònica dolorosa i poètica a l’hora en el que les 
il·lustracions atorguen encara més el valor dels fets 
reals. El 27 de maig de 1937, gairebé cinc-cents infants, 
fills i filles de republicans, van embarcar en el Mexique, 
rumb a Morèlia (Mèxic), on es refugiarien de la guerra 
civil espanyola. És la història d’un vaixell i d’un exili, que 
posa davant els nostres ulls a les altres víctimes, nens i 
nenes, a qui la guerra, qualsevol guerra, allunya de 
casa seva. 
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Primària Cicle superior 

GOLDSTYN, Jacques. Azadah. Joventut 

Un homenatge que l’autor vol retre a la fotoperiodistaAnja 
Niedringhaus, assassinada a l’Afganistan, donant rellevància a la 
capacitat de somiar en llocs millors que tenen els infants. A la valentia 
de plantar cara al destí per marxar i aconseguir la llibertat de ser i de 
fer. 

GONZÁLEZ VILAR, Catalina. Teo MuchosDedos. Pere 

Ginard (il.) A buenpaso 

La seva lectura ens transporta als contes clàssics, és la història 
d’un heroi quotidià, d’un home amb una sensibilitat especial. 
Com un Tistú, fa florir arbres i flors, sap fer els millors pastissos de 
poma i tot ho fa amb cura i respecte. Una història d’un home 
perseverant i del seu amor a les coses ben fetes, davant 
l’ambició i el poder. 
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Primària Cicle superior 

HELLAND LARSEN, Elisabeth. Soy la vida. Marine Schneider (il.) Barbara Fiore 

HELLAND LARSEN, Elisabeth. Soy la muerte. Marine Schneider (il.) Barbara Fiore 

No hi ha una sense l’altra, la vida i la mort van de la mà en les nostres vides. La literatura 
infantil i juvenil ja té títols memorables sobre la mort, en aquest cas se’ns mostra en totes les 
seves possibilitats. La dificultat està en explicar què és la vida i com ineludiblement va 
acompanyada de la mort. Dues personificacions que ens animen a viure més intensament i 
d’acord amb la natura, que ens donen forces i esperances, que ens fan pensar en el sentit 
de les nostres vides. 
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Primària Cicle superior 

PARR, Maria. Cors de gofra. ZuzannaCelej (il.) Nórdica 

Hem de felicitar la nova col·lecció infantil de Nòrdica! I repeteix 
tàndem: Maria Parr i ZuzannaCelej per una narració amb uns 
personatges tendres i vitals, que ens recorden a la Tània Val de 
Lumbre. La gosadia de la PippiCalcesllargues i la ingenuïtat de la 
Heidi. Tot un any acompanyant les aventures i entremaliadures de 
dos infants en un petit poble de la costa noruega. Ella és intrèpida, 
divertida i aventurera. Ell, la ment serena de tots dos. Capítols curts 
cada un d’ells amb una aventura acabada. L’amistat i un desig no 
gaire secret és el factor comú de tot el llibre. 

RODRÍGUEZ, Mónica. La flor de bambú. Adolfo Serra (il.) Pagès 
(Nandibú) 

Un misteri, una llegenda viva, l’entrada al món dels secrets dels 
adults. La tia Julita torna al poble al cap de molts anys i es crea una 
gran expectació. Julita sembla que guarda un secret relacionat 
amb un bosc de bambú que hi ha al bell mig de la fageda. Però els 
més grans neguen que hagi existit mai. La Julia i la seva germana 
petita estan disposades a descobrir el secret del bosc, perquè 
saben que el dia que el bambú floreixi la tia Julita es morirà... 
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Primària Cicle superior 

SALTEN, Felix. Bambi. Claudia Cabrera (il.) Thule 

Poca gent sap que Bambi, abans de ser pel·lícula de la 
factoria Disney, era una novel·la que avui llegim amb mirada 
mediambiental. Després de molts anys descatalogada ara es 
torna a editar i esperem que es vencin prejudicis. Només 
encetar la lectura ja veiem que la natura i la vida al bosc són 
les protagonistes. Descripcions de boscos, corriols, prats... Tot és 
ple de vida, a vegades també perills, però en el bosc hi ha 
unes normes es tracta de conèixer-les i respectar-les. Bèsties i 
bestioles acompanyen al cérvol en l’aventura de créixer i fer- 
se gran i que parla dels éssers humans a través de la nostra 
relació amb els animals. 
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Primària Cicle superior 

VADAS, Marek. ¡Huye! Daniela Olejníková (il.) 

Barbara Fiore 

La crònica d’un viatge fantàstic d’un nen i el seu gos a 
través de ciutats, països i continents, en els que coneixerà 
l’amistat i el rebuig. Els habitants d’aquests indrets són la 
personificació de qualitats que condueixen a prejudicis 
contra el que és diferent i la còmoda justificació del 
desinterès cap a la sort de l’altre. Sempre narrat amb els ulls 
d’un infant que té la capacitat de transformar el que veu. 
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