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SANT JORDI 2016 
Recomanacions de lectures. INFANTIL FINS A 3 ANYS 

 

Romeu i Julieta Jennifer Adams Ed. Coco Books Un llibre per aprendre els nombres comptant petons i cartes d’amor amb Romeu i Julieta.  
Mis animales suavecitos Xavier Deneux Ed. Oceano Travesía Animals que juguen en el silenci de les pàgines en blanc i negre. Un delicat llibre de textures.  

Ós, un cau! Nicola Grossi Ed. Thule Una aventura extraordinària plena d’imaginació, color, formes, viatges i onomatopeies. 
 

On és el Dudú? Sophie Ledesma Ed. Cruïlla Un llibre que transforma la narració en joc i al petit lector en protagonista.  
 

El lladre de gallines Béatrice Rodriguez Ed. Los libros del Zorro Rojo Un rapte i una trepidant persecució amb un desenllaç inesperat. Fantàstic àlbum sense paraules. 
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SANT JORDI 2016  

Recomanacions de lectures. INFANTIL DE 3 A 6 ANYS 

 

Després de la pluja Miguel Cerro Ed. Kalandraka Una rondalla sobre l’amistat i la superació. Una narració tendra explicada amb imatges extraordinàriament intenses i estètiques.  
 

¿Dónde está la luna? Jordi Amenós  Ed. Petit Fragmenta Un protagonista clàssic: la lluna. I un misteri: perquè cada dia es fa més petita?  
 

Què s’amaga dins del bosc? Aina Bestard Ed. Cossetània Un conte màgic que anem construïm mentre projectem la nostra mirada a través de les lupes de colors. 
 

La màquina de les abraçades Scott Campbell Ed. Andana Tendre, graciós, gairebé inesgotable i molt simpàtic. Difícil no enamorar-se d’aquesta petita màquina d’abraçades.   
 

El meravellós peludiu-renudiu-xiquitiu Béatrice Alemagna Ed. Combel L’Edith, una nena de cinc anys i mig, recorre la seva ciutat de botiga en botiga a la recerca d’un regal per a la seva mare. El més meravellós, estrany, útil i simpàtic dels regals. 
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SANT JORDI 2016  

Recomanacions de lectures. DE 6 A 9 ANYS 

 

Atlas del mundo Alexandra Mizielinska i Daniel Mizielinski Ed. Maeva El millor atles il·lustrat que hem conegut fins avui. Un llibre per gaudir aprenent.   
Això era un alfabet Oliver Jeffers Ed. Andana Jeffers inventa un conte per a cada lletra. Riu. I aconsegueix contagiar-nos el seu riure a través de relats senzills i esbojarrats.  
La casa dels ratolins Karina Schaapman Ed. Blackie Little Books El meravellós món creat per l’autora ens condueix a través de fotografies d’un detallisme impossible rere les passes d’en Sam i la Júlia, dos petits ratolins.  

Agus i els monstres. La llegenda del mar Jaume Copons i Liliana Fortuny Ed. Combel Un nou lliurament de la sèrie amb més èxit del moment entre els primers lectors.  
Solos 3 Fabien Vehlmann i Bruno Gazzoti Ed. Dibbuks Poques vegades ens enganxem a una sèrie de còmic. Solos és l’excepció. Cinc nens en un món en el qual els adults han desaparegut. 
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SANT JORDI 2016  

Recomanacions de lectures. DE 9 A 12 ANYS 

 

El noi que nedava amb les piranyes David Almond Ed. Bambú La formidable i petita història de Stanley Potts, un nen que tan sols volia tenir cura dels seus peixos i acaba convertit en domador de piranyes en una fira ambulant.  
Marcel·lí Sempé Ed. Blackie Books Una amistat repleta d’enrogiments i esternuts. L'humor intel·ligent i la tendresa de Sempé. Una autèntica delícia.  
Omnia Laura Gallego Ed. Montena Un viatge a les profunditats d’un món virtual on pots trobar tot allò que imaginis… Una aventura apassionant.  

¡Sonríe! Raina Telgemeier Ed. Maeva El pas de la infància a l’adolescència d’una noia, explicat en dues dents trencades. Una novel·la gràfica divertida i sincera. Imprescindible.  
Tania Val de Lumbre Maria Parr Ed. Nórdica Infantil La Tania és una nena pèl-roja que viu en una remota vall. Li agrada lliscar en trineu i estar amb en Gunnvald, el seu millor amic, de 74 anys, que amaga un gran secret. 
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SANT JORDI 2016  

Recomanacions de lectures. JUVENIL 

 

George Alex Gino Ed. Nube de Tinta Una novel·la sobre el dret a ser el que sentis que ets. Una visió nova, fresca i encoratjadora sobre la pròpia sexualitat. 
 

Charlie i la fàbrica de xocolata (Ed. Il·lustrada) Roald Dahl Ed. La Magrana En el centenari del naixement de Roald Dahl, una edició magníficament il·lustrada per Quentin Blake d’una de les seves obres mestres.  
L’últim animal salvatge Piers Torday Ed. Estrella Polar En un món desolat, un nen descobreix la seva capacitat per comunicar-se amb els últims animals vius. El seu viatge al costat d’alguns d’ells ho canviarà tot.  
Ferals Jacob Grey Ed. Estrella Polar Un llibre per als amants dels animals, les aventures, la fantasia i el misteri. Trepidant i addictiu.  

Mentiders Elisabeth Lockhart Ed. Fanbooks Una trama intel·ligent, una novel·la amb majúscules, capaç de mantenir al lector ben atrapat fins al sorprenent desenllaç. 


