
 

  

EDUCACIÓ INFANTIL CICLE INICIAL CICLE MITJÀ 

BENVIJNGUTS 
Barroux (Ed. Simbol) 

 
Hem de buscar una nova 

casa. Ens hi ajudes ? 

 
 

LA CARTA ALS REIS 
 Antoni Dalmases. (Ed.Cruilla) 

 

Escrit en uns rodolins que 

llisquen la mar de bé, 

tenim la història d’en 

Roger, un nen que escriu la 

carta als Reis d’Orient i 

demana un munt de coses 

per a ell. 

 
 BABA NO VULL DORMIR 

Míriam Tirado. (Ed. El Cep i la Nansa) 
 

La Baba és una mussola 

encarregada de la nit i de 

protegir a tots els nens i 

nenes del món mentre 

dormen. Però hi ha un 

problema... 
 

 

LA TEVA CANÇÓ 
           -Branco (Ed. Akiara Books) 

 
Un conte per recordar-nos 

que, abans d’arribar a aquest 

món, ja érem esperats, 

somiats, estimats.  

 

EL JARDÍ D’EN BERNAT 
Dubuc, M (Ed. Joventut) 

 

Vet aquí un jardí. Un jardí 

normal i corrent, amb flors, 

plantes, i habitants que hi 

viuen tot l’any però un dia una 

llavor cau del cel i aterra al 

jardí... 

 

 
 

EL VESTIT BRILLANT DE L'EMPERADOR      

(Col·lecció contes desexplicats. Ed. Baula) 

 
En aquest conte trobareu un 

personatge i relat clàssic 

capgirat com un mitjó.  

 
 

LES NENES SERAN EL QUE VULGUIN SER 
Raquel Diaz. (Ed. Beascoa) 

 

Amb l'ajuda del senyor 
SIVOLSPOTS les nenes podran 
canviar la cançó del NO per la 
cançó de l'I TANT... 
Aconseguiran volar ben 
amunt?  

 

 
 LA VEÏNA MÉS DOLENTA DE TOTES LES VEÏNES 

Jordi Sierra i Fabra (Ed. Galera) 

Una velleta amb dues cares, 

un nen que indaga en el valor 

del respecte als més grans i 

molta diversió. 

 
 

JO I EL MÓN DE CONEIXEMENTS 
Mireia Trius (Ed. Zahorí books) 

 
«Jo i el món» es centra en la 

vida d’una nena, la Martina, 

que fa de fil conductor del 

món que l’envolta i serveix per 

oferir-nos dades del nostre 

planeta, en general. 

 

 
 

Conte de Santa Cecília 

Conte de Santa Cecília 

Conte de Santa Cecília 

https://akiarabooks.com/autor/ines-castel-branco/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Curs 2019/2020 

CICLE SUPERIOR LLIBRES PER A TOTHOM – L’ESPAI 

ENIGMES DE POR  
Víctor Escandell (Ed.Zahori Books) 

 
Diverteix-te resolent 

aquests  relats dels quals 

no podràs fugir, sense 

resoldre un petit enigma 

ocult en cada història. 

 

TOTA LA GENT DEL MÓN 
Anja Tuckermann (Ed. Takatuka) 

 
Les nenes i els nens 

d'aquest llibre procedeixen 

d'arreu del món i parlen 

llengües diferents, però 

ara tots viuen a Catalunya 

EL CARTER DE L’ESPAI, 2 
Guillaume Perreaul (Ed. Joventut) 

 
Còmic. A en Bob li encanta 

la seva feina i la seva 

petita rutina, fàcil i sense 

embolics: per a ell, el 

correu és sagrat! 

 
 

REVISTA COCOTER 
 

Revista infantil trimestral. 

Cada número són 56 pàgines 

d’articles, contes i activitats al 

voltant d’una temàtica i 

pensades perquè els lectors 

aprenguin tot passant una 

bona estona. 

 
 

AL COR DE L’ESPAI 
Christophe Chaffardon. (Ed. Cruïlla) 

 

On comença l'espai? Quins 

són els grans descobriments 

que s'hi relacionen? Què és 

exactament el Sol? 

Un llibre amb desplegables 

per conèixer a fons el nostre 

planeta.. 

 

 
 

AQUEST NEN ESTÀ A LA LLUNA! 
 Martina Escoda  

 
Poemes que parlen d’un nen 

que té moltes joguines però 

sempre està avorrit. Un dia 

descobreix una joguina molt 

poderosa que li permetrà fer 

un viatge imaginari per mons 

i planetes impensables. 

 

Conte de Santa Cecília 

http://desarrollo.zahorideideas.com/authors/victor-escandell/
https://es.literaturasm.com/autor/christophe-chaffardon

