
 

 

 
  
 
RECOMANACIONS BIBLIOTECA ESCOLA DIPUTACIÓ 
 
Bon día famílies,  
Des de la biblioteca de l’Escola Diputació, la Noemí ens recomana a tots, un 
seguit de lectures, classificades per edats, per tal que aquestes vacances de 
Nadal, els infants gaudeixin del plaer de la lectura. 
 
Tot seguit les trobareu, amb el nom, l’autor i la editorial. 
Començem! 
 
 
   



 

CICLE INFANTIL 
TÍTOL: Óssos.  
AUTORS: Sean TAYLOR; Emily HUGUES.  
EDITORIAL: Libros del zorro rojo 

 

Un dia calorós d'estiu, dos óssos, pare i fill, decideixen anar a 
nadar, però abans hauran de fer un llarg camí a través d'un 
bosc i per un terreny rocós. Orgullós de prendre la iniciativa i 
decidit a impressionar al seu pare, el petit ós es prepara per fer 
el salt més llarg que hagi intentat fer mai. Però alguna cosa 
falla, i cau. Gràcies al suau estímul del seu pare i a la força de 
voluntat de l'ós petit aconsegueixen arribar al seu destí, on els 
dos, satisfets, juguen i es refresquen. Narrat per una veu 
infantil, aquest conte apunta la necessitat de marcar-se reptes, 
d'aspirar a arribar amunt, però també la necessitat de mantenir 
la calma: no és fàcil ser sempre un ós valerós. 

 
TÍTOL: El senyor Magnolia.  
AUTOR: Quentin Blake.  
EDITORIAL: Kalandraka 
 

 

Un text rimat i amb molt de ritme amb un personatge ben 
excèntric que només duu una bota vella al peu... Molt 
d'humor i alguna sorpresa per aquest àlbum que contagia 
alegria. 

TÍTOL: Bona nit a tothom.  
AUTOR: Chris Haughton.  
EDITORIAL: Milrazones 
 

 

Tots els animals del bosc donen per finalitzada la jornada, 
excepte una óssa petita que sembla conservar tota la seva 
energia. Intenta afegir adeptes a la diversió, però davant els 
successius badalls dels seus amics, a poc a poc s'adona que 
realment només resta una opció: dormir!  
A partir d'una experiència vital amb les seves nebodes 
bessones, amb Bona nit a tothom l'il·lustrador irlandès 
aconsegueix transmetre a través d'imatges un missatge 
tranquil·litzador sobre el moment d'anar a dormir que 
convenç fins al més reticent a sucumbir davant el son.  

 



 

TÍTOL: Cinc minuts de tranquil.litat.  
AUTOR: Jill Murphy.  
EDITORIAL: Kalandraka 
 

 

La senyora Gros només demana uns minuts de tranquil·litat a la 
banyera, ben calentona i plena de bromera. Però Oriol, la Laura 
i el petitó tenen tanta energia i fan tan d'enrenou com sempre i 
a la mare la pau li dura ben poc. 

 
 
CICLE INICIAL 
TÍTOL: Nosaltres cinc.  
AUTOR: Quentin Blake.  
EDITORIAL: Corimbo. 
 

 

Un relat fascinant de l'aventura, l'amistat i el treball en equip. 
Cinc amics fantàstics, cadascun té una capacitat inusual. Amb 
el caracterísitic sentit de l'humor de Quentin Blake i amb les 
seves il.lustracions exuberants, aquesta obra és un poderós 
recordatori que el món és un lloc millor quan ens centrem en 
el que podem i sabem fer, en lloc de fer-ho en el que no 
sabem. 
  

 
TÍTOL: El meu amic llibre.  
AUTOR: Kirsten HALL; Dashia Tolstikova (il.).  
EDITORIAL: Blackie Books 
 

 

Hi havia una vegada un llibre que es deia Llibre. Era dur i fort, 
i deia paraules enginyoses i divertides. Cada dia tenia 
l’esperança que un nen el descobrís, i se l’estimés i el cuidés 
com s’estimen i es cuiden els amics. I un dia va passar… 
Aquesta és la seva història, i en Llibre és a les teves mans per 
explicar-te-la. 

 



 

 
TÍTOL: L’Arbre de l’escola.  
AUTORS: Antonio SANDOVAL; Emilio Urberuaga.  
EDITORIAL: Kalandraka 
 

 

Acostar-se a ell, acaronar el seu tronc, regar-lo, fer-li 
abraçades, llegir-li poemes... Tant de bo la llavor d'aquest 
arbre viatgi a moltes altres escoles. 

 
TÍTOL: Grans amics.  
AUTOR: Linda SARAH; Benjie DAVIES.  
EDITORIAL: Andana 
 

 

Bir i l’Eti són dos grans amics. Junts juguen a l’aire lliure amb 
grans caixes de cartró. De vegades són reis , altres soldats i 
també astronautes. De vegades són pirates que naveguen 
pels mars i pel cel salvatges. Però sempre, sempre són grans 
amics. 

Però un dia arriba un nou noi que vol unir-se a ells. Poden 
dos grans amics convertir-se en tres? 

Una entranyable història sobre l’amistat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CICLE MITJÀ. 
TÍTOL: Contes per a nens que s’adormen de seguida.  
AUTORS: PINTO & CHINTO.  
EDITORIAL: Kalandraka 
 

 

És un recull de contes molt curts, que no passen d'una plana 
i alguns són, fins i tot, de cinc línies. Cada conte té, a més, 
una il·lustració molt original. Com són tan curts es llegeixen 
molt ràpid i pots llegir moltes històries en un moment. A 
més, si els llegeixes abans d'anar a dormir, no t'has d'esperar 
a l'endemà per saber-ne el final. 

 
TÍTOL: El Viatge.  
AUTOR: Francesca Sanna.  
EDITORIAL: Impedimenta 
 

 

Aquest llibre de belles il·lustracions explora, amb gran 
sensibilitat, les difícils decisions que pren una família en 
abandonar la seva llar per escapar del caos i de la 
tragèdia. L’impressionant debut de Francesca Sanna en 
el món de la il·lustració transmet al lector, de manera 
subtil però contundent, la resistència de l’esperit humà 
davant l’adversitat i el meravellós poder de l’esperança. 

 
 TÍTOL: L’Efímera.  
AUTOR: Stéphane SÉNÉGAS.  
EDITORIAL: Takatuka 
 

 

Dos germans descobreixen un petit insecte molt divertit:               
una efímera. Busquen per internet i, quan saben que la                   
seva nova amiga només viu un dia, decideixen fer mans i                     
mànigues perquè aquest únic dia li sigui inoblidable, i la                   
fan participar en tota mena de jocs i aventures... 

 



 

TÍTOL: Un gran dia de res.  
AUTOR: Beatrice ALEMAGNA.  
EDITORIAL: Combel. 
 

 

Un nen arriba amb la seva mare a la mateixa casa de 
vacances d’un lloc solitari i aparentment sense atractius 
on van cada any. Què hi pot fer allà, tot sol, avorrit, 
mentre la mare treballa? Però aquella tarda, després de 
perdre la màquina de matar marcians, s’endinsa al bosc, 
on descobrirà un món meravellóS. 

 
 
 
 
CICLE SUPERIOR 
 
TÍTOL: Òmnia: tot allò que puguis somiar.  
AUTORS: Laura GALLEGO; Xavier BONET(il.).  
EDITORIAL: Montena. 
 

 

Tothom coneix Omnia, la gran botiga virtual, on pots comprar 
qualsevol cosa que puguis imaginar. En el seu catàleg podràs 
trobar de tot, fins i tot, objectes que no podies imaginar ni 
que existien. Per això, quan en Nico tira a les escombraries, 
per accident, el peluix preferit de la seva germana petita no 
dubta en buscar a la seva Web un igual per substituir-lo. Però 
un fet inesperat serà el començament d'una emocionant 
aventura. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

TÍTOL: Tap!.  
AUTORS: Lluís PRATS; Pep BRACAL(il.).  
EDITORIAL: Animallibres. 
 

 

El telèfon d’emergències dels Mossos d’Esquadra comença a 
rebre unes misterioses trucades des d’un mòbil amb número 
ocult. És algú que, quan truca, fa copets al mòbil però no diu 
res. Després d’un munt de trucades, la caporal Elvira 
Armangué comença a investigar fins a saber que el número 
ocult que truca depèn del Departament de Presidència de la 
Generalitat. 

 
TÍTOL: Fred, l'amic imaginari.  
AUTORS: Eain COLFER; Oliver JEFFERS(il.).  
EDITORIAL: Andana. 
 

 

Tenir un amic imaginari és un tema clàssic en la infància de 
molts nens i nenes. L’existència d’aquests misteriosos “amics” 
que apareixen (i desapareixen) un bon dia a la “realitat” dels més 
petits és sens dubte un dels grans misteris que ens queden per 
resoldre. Com apareixen? Per què? Quan se’n van? Per què els 
oblidem tan fàcilment? Tots aquests dubtes que volen per l’aire 
tenen ara la seva resposta. 

 
TÍTOL: El Pescador d'ampolles. 
AUTORS: Michelle CUEVAS; Erin E. STEAD(il.).  
EDITORIAL: Símbol. 
 

 

El pescador d'ampolles viva sol dalt d'un turó amb l'única 
companyia d'un arbre. Sempre tenia la mirada fixa a les onades 
esperant descobrir, lluny, el reflex d'un vidre. La seva, era una 
feina molt important. Era el responsable d'obrir les ampolles 
que trobava al mar, mirar si portaven algun missatge i 
d'assegurar-se que arribaven als seus destinataris. 

 


