
 

EDUCACIÓ INFANTIL CICLE INICIAL CICLE MITJÀ 

CONTES DE SEMPRE PER SOMIAR 
Ruiz, M. (Ed. Cruilla) 

Recull de contes tradicionals. 

Coneixes els tres porquets, la 

rínxols d’or i en Patufet? Vols 

tornar a viure les seves 

aventures? 

 

 
 

A L’ATAC!   
Agustin Comotto. (Ed. El Cep i la Nansa) 

Convertir-se en un pirata 

pot ser mooolt divertit! El 

conte mostra la capacitat 

d’imaginació dels nens i les 

nenes i com són capaços de 

de viure una aventura diària 

de pirates sense sortir del 

seu entorn.  

 

 
 

L’ELEFANTÓ TAFANER 
Riphagen, Loes (Ed. Takatuka) 

 

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.  

 

 

 
 

EL PINGÜÍ PERDUT  
Freedman, C. (Ed. Jaguar) 

 

L’Oliver, la Ruby i el Patch són 

els millors amics. Ho fan tot 

junts. Però quan un pingüí bebè 

s’escapa del zoològic i surten en 

la seva cerca, la seva amistat 

s’enfronta a una gran prova.  

 

 
 

LA MARIETA SENSE TAQUES 
Vallès, T. (Ed. Bambú) 

L’Enriqueta és una marieta que un 

dia, després d’una nit de molt de 

vent, es va despertar sense les 

seves cinc taques que adornaven 

la seva closca i de les que tan 

orgullosa n’estava. La marieta 

Enrica va sortir a la recerca de les 

taques.  

 

 

 
 

LA BELLA DESPERTA  
(Col·lecció contes desexplicats. Ed. Baula) 

 
Una nova versió d’aquest 

relat clàssic en la qual els 

personatges es comporten 

d’una manera sorprenent i 

amb grans dosis de sentit de 

l’humor.  

 
 

LA NIT DEL DR.BROT  
Copons, J. (Ed. Combel) 

 

L’Agus i els seus amics no ho 

poden amagar: són de bona 

pasta! Tant és així, que quan 

troben en Nap desconsolat i 

demanant auxili de seguida van a 

socorre’l.   

 

 

 
 

EL CAPITA CALÇOTETS 
Pilkey, D. (Ed. Cruïlla) 

 

En Jordi i l’Oriol ara sí que 

l’han feta bona! Han creat 

una terrorífica dona monstre 

amb una cabellera de poders 

especials que vol derrotar el 

capità calçotets.  

 
 

 
 

BON DIA! POEMES DE BON MATÍ 
Comelles, S. (Ed.Abadia de Montserrat) 

 

Poemes que ens parlen del que fem 

cada mató: obrir els ulls, mirar 

quin dia fa, esmorzar... 

 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANT JORDI 
Un bon moment per LLEGIR 

Curs 2017/2018 

CICLE SUPERIOR LLIBRES PER A TOTHOM 

EL MISTERI DEL DIA DELS INNOCENTS 
Santiago, R. (Ed. Cruilla)  

Els Futbolíssims han fet un 

pacte i res ni ningú no els 

separarà mai. Passi el que 

passi. Així que, quan els 

proposen jugar una 

misteriosa lliga el dia dels 

innocents, no s’ho pensen 

dues vegades! 

 

 
 

LA FLOR DE BAMBÚ 
Rodríguez, M. (Ed. La Nandibú) 

Un misteri. La tieta 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 però els més 

grans neguen que hagi 

existit mai… 

 

 

 
 

BILLY ELLIOT 
Burgess, M. (Ed. Cruïlla)  

A en Billy, la vida se li capgira 

un dia que, accidentalment, 

es fixa en unes nenes que fan 

ballet al mateix gimnàs on ell 

va de mala gana a  fer boxa  

per seguir la tradició familiar. 

 

 

HARMÒNICUS 
Raya, S.  

 

Mireu què interessant! Un llibre 
per aprendre a tocar cançons de 
festa amb una harmònica!  

 

 

 
 

PRESSA PER NÉIXER 
Gallardo, M i Villaplana, P. (El Cep i la Nansa) 

 

Aquesta és la història del comiat 

d’un ésser molt desitjat que va 

tenir pressa per néixer i va deixar 

una empremta molt dolça en les 

nostres vides i en la de tots aquells 

que estimem.   

 

 

 
 

ATLES D’AVFENTURES DE DINOSAURES 
(Ed. Flamboyant) 

 
Un llibre que situa les diferents 
espècies de dinosaure al seu 
territori.  

 
 QUÈ EN FAS D’UNA IDEA? 

 (Ed. Birabiro) 
 

Si la idea és agosarada o, fins i tot, 
una mica esbojarrada...La tries? 
Camines amb ella? Fas veure que 
no existeix?  

 

 
 


