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NÚVOLS, PLUJA I NEU
PETITS LECTORS
APARICIO, Anna. Aigua. Barcelona: Babulinka Books, 2016. ISBN 9788494584312
Hi havia un poble petit on tothom anava a la seva. Un fet extraordinari provoca que
s’hagin d’entendre per solucionar els problemes.
CARLE, Eric. Pequeña nube. Madrid: Kókinos, 2018. ISBN 9788417074180
La pequeña nube sovint es queda enrere i juga a transformar-se en núvol de formes
diverses: ovella, arbre, conill, pallasso… Una alegria veure-la al cel.
CANAL, Eulàlia. L’interrogant gegant. Il·lustr. Sebastià Serra. Barcelona: Animallibres,
2017. ISBN 9788416844425
Havia nevat tota la nit, i tot i l’advertiment de la mare, els tres germans van voler pujar
fins al cim per contemplar els boscos des d’allà. Un perill s’acostava entre els núvols.
CERRO, Miguel. Després de la pluja. Pontevedra: Kalandraka, 2015. ISBN 9788416804016
Un diluvi inunda el bosc i els seus habitants hauran de buscar refugi. La guineu s’ofereix a buscar menjar, però el grup no veu clares les seves intencions.
GIL, Carmen. Neu, pluja, vent o trons, com el sol… tot són bons. Il·lustr. Rocio Bonilla.
Barcelona: Animallibres, 2015. (Oreneta) ISBN 9788415975502
En cada estació de l’any, la roba hem de canviar. Gorra i bufanda per al fred de l’hivern,
paraigua per a la pluja a la tardor… I a l’estiu i la primavera?
JOIRE, Stéphanie; FANELLI, Laura. Goteta. Barcelona: Joventut, 2018. ISBN 9788426145352
Un llibre acordió que ressegueix el viatge d’una gota, des del seu núvol fins al mar i de
tornada cap al cel.
KEATS, Ezra Jack. Un dia de neu. Madrid: Lata de Sal, 2013. ISBN 9788494058486
Aquesta és la història d’en Peter i la forma com passa un dia a la neu, amb el seu abric,
fent petjades, tirant-se per les muntanyes…
LALLEMAND, Orianne. No tinc por… de la tempesta. Il·lustr. Alain Boyer. Barcelona: Larousse, 2015. ISBN 9788416368716
En Sebastià no té por dels llamps, ni dels trons, ni del vent ni de la pluja. Més aviat, en
Sebastià se’n riu de la tempesta!
RIVELAYGUE, Laurant. Els Quiquè i el ninot de neu que no es volia fondre. Barcelona.
BiraBiro, 2017. ISBN 9788416490400
Una colla d’amics fa un ninot de neu i resulta que, de cop i volta, es posa a parlar. El seu
objectiu serà que no es fongui, en una divertida aventura.
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AIGUA
USART, Mònica. Mirant núvols. Il·lustr. Roser Calafell. Barcelona: La Galera, 2016.

ISBN

9788424658236

En Berenguer ens explica els secrets dels núvols: què són, com es formen, quants n’hi
ha i moltes més coses.
USHER, Sam. Neu. Barcelona: Patio, 2018. ISBN 9788417376451
A tots els nens i nenes els encanten els dies de neu. L’infant d’aquest conte s’haurà
d’aguantar les ganes de sortir de casa i esperar que l’avi es dutxi i s’abrigui. Valdrà la
pena l’espera?
VEILLE, Éric. Els meus dibuixos després de la tempesta. Madrid. Harperkids, 2018. ISBN
9788417222178

Aquest llibre ens mostra, de forma divertida, com són les coses abans i després d’una
tempesta, i ens proposa jocs d’observació.
VILELA, Fernando. Los héroes del tsunami. Barcelona: Ekaré, 2015. ISBN 9788494405075
Una història emocionant sobre la força de la natura, amb un home que ha de salvar el
seu fill i la capacitat dels animals per captar els seus missatges.

LECTORS MITJANS
ANDERSEN, Hans Christian. La reina de la neu. Il·lustr. Miss Clara. Barcelona: Baula,
2011. ISBN 9788447923410
En Kay pateix un encanteri terrible provocat per la reina de la neu, una fetillera malvada. La seva amiga Gerda emprendrà un viatge per alliberar-lo.
BARRETT, Judi. Ennuvolat amb risc de mandonguilles. Il·lustr. Ron Barrett. Barcelona:
Corimbo, 2012. ISBN 9788484704485
Us imagineu viure en un lloc on el menjar cau del cel? Això és el que passava a Mastegaiempassa, on hi plou tres cops al dia: a l’hora d’esmorzar, a la de dinar i a la de sopar.
BLANCO, Riki. El deshielo. Mataró: A Buen Paso, 2015. ISBN 9788494407604
Des de fa molts anys, hi ha dos pobles que estan enfrontats. Ara es conquereixen
mútuament i dialoguen. El desgel ha començat.
CASAS, Lola; RODRÍGUEZ PICÓ, Alfred. Al cel, cabretes…: meteorologia i poesia. Il·lustr.
Mercè Galí. Barcelona: Barcanova, 2016. ISBN 9788448939267
El cel és un escenari ple de sorpreses! Una poetessa i un meteoròleg ens fan descobrir
que la meteorologia és plena de curiositats, de poesia i de música.
NAVARRO, Santi; FUENTES, Álex. Miga, sota els núvols. Barcelona: Bang, 2010.

ISBN

9788493775186

La Miga és una nena que viu al cim d’una muntanya. Un dia es perd i ha de tornar a
casa. Pel camí, farà nous amics i viurà un munt d’aventures.

5

* Aquests llibres no es troben a la venda.
Els podeu consultar a les biblioteques públiques.

PISOS, Cecilia. Nube con forma de nube. Il·lustr. Diego Bianki. Pontevedra: Faktoría K,
2016. ISBN 9788416721030
Versos i imatges inspirats en el poder evocador dels núvols. Paraules i formes que els
imiten.
RODRÍGUEZ, Mónica. Naszka. Il·lustr. Zuzanna Celej. Lleida: Pagès, 2018. ISBN 9788499759739
La Karina i la seva gossa Naszka viuran unes aventures inoblidables als boscos glaçats
de Sibèria.
SALA i VILA, Carles. Xiroi, el meu amic núvol. Il·lustr. Màriam Ben-Arab. Barcelona: La
Galera, 2011. ISBN 9788424635909
Una tarda, al parc, la Berta sent una veu que la saluda. Aixeca el cap i hi ha un petit
núvol que l’està mirant…
TECKENTRUP, Britta. ¿Qué tiempo hace? Barcelona: Planeta, 2017. ISBN 9788408165729
Aquest és un llibre sobre el temps que aborda el tema des d’un punt de vista poètic i
sensorial, sense fugir de la informació rigorosa. Per a infants i adults.
TURKOWSKI, Einar. Era fosc i sospitosament tranquil. Barcelona: Libros del Zorro Rojo,
2007. ISBN 9788496509528
Història d’un pescador de núvols que viu en una casa abandonada a la vora del mar. La
seva actitud i professió desperta l’enveja dels seus veïns.

GRANS LECTORS
CANAL, Eulàlia. La pluja als llavis. Barcelona: Barcanova, 2010. ISBN 9788448925697
Una noia va veure un noi envoltat d’una boira espessa que la mirava amb uns ulls
verds i penetrants. No es podia moure. Un tremolor li va recórrer el cos i un llampec va
esquerdar el cel.
GARCIA CORNELLÀ, Dolors. S’acosta un front fred que deixarà neu a cotes baixes. Barcelona: Estrella Polar, 2011. ISBN 9788499325903
Una nevada imprevista paralitza bona part del país. Un grup de gent diversa ha de fer
nit en un mas. De mica en mica, s’aniran descobrint els secrets que amaga cadascú…
LONGAN, Laia. Otto, el nen que va arribar amb la neu. Il·lustr. Jordi Vila Delclòs. Barcelona: Animallibres, 2008. ISBN 9788496726499
Des que l’Otto va néixer, no havia parat de nevar. Al principi tothom pensava que es
tractava d’un hivern llarg, però després van creure que era cosa de màgia.
McSWIGAN, Marie. Un tresor en la neu. Barcelona: Viena, 2017. ISBN 9788483309698
L’hivern de 1940, a Noruega, soldats alemanys van ocupar el país. Al poble de Riswyk,
una colla de joves intenten esquivar els soldats i ajudar a salvar Noruega.
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RAGA, Víctor. Un huracà anomenat Otília. Il·lustr. Montse Español. Barcelona: Animallibres, 2008. (La Tortuga Setciències) ISBN 9788496726420
El senyor Cantalombardi, l’Helena i en Martí aprenen tot de coses sobre l’atmosfera i
l’oratge, fins que arriba un huracà i ho capgira tot de dalt a baix.
RIORDAN, Rick. El lladre del llampec. Barcelona: Salamandra, 2015. (Percy Jackson i els
Déus de l’Olimp) ISBN 9788416310036
El lladre del llampec marca l’inici d’una apassionant sèrie d’aventures sobre el món
dels antics déus grecs.
RUIZ ZAFÓN, Carlos. El príncep de la boira. Barcelona: Planeta, 2016. ISBN 9788466421720
La nova llar on s’han instal·lat els Carver està envoltada de misteri. Encara s’hi respira
l’esperit d’un noi que hi va morir ofegat. L’aparició d’un diabòlic personatge, el Príncep
de la Boira, enterboleix més la situació.
SALES, Dora. L’Agni i la pluja. Il·lustr. Enrique Flores. Pontevedra: Kalandraka, 2017. ISBN
9788484643043

La pobresa és el dia a dia d’un nen de deu anys a l’Índia. Treballa en un safareig des
que en té sis, i malgrat tot sempre somriu.
STEIG, William. L’illa de l’Abel. Barcelona: Blackie Books, 2018. ISBN 9788417059569
Una tempesta enorme arrossega l’Abel fins a una illa deserta enmig del riu. Haurà de
fer mil coses per intentar sobreviure tot sol, a més de somiar amb tornar a casa.
WILES, Deborah. 248 funerals i un gos extraordinari. Barcelona: Viena, 2018.

ISBN

9788483309230

La protagonista, que viu en una funerària, i el seu cosí no són gaire amics. Una tempesta enorme i l’aventura que hauran de superar canviarà les coses.

7

* Aquests llibres no es troben a la venda.
Els podeu consultar a les biblioteques públiques.

RIUS I LLACS
PETITS LECTORS
BIESEN, Koen van. El veí pesca un peix. Sant Feliu de Guíxols: Tramuntana, 2017.

ISBN

9788416578450

El veí ha decidit anar a pescar. Agafa la bici i va camí del riu, però pel trajecte ha pescat
sense adonar-se’n…
BRENMAN, Ilan. El gripau i els nens. Il·lustr. Anna Aparicio. Barcelona: Takatuka, 2017.
ISBN 9788416003723

Dos nens, dolents com no n’hi ha, es passen el dia fent la guitza a tot animal que troben.
Però, ai las! No saben que al riu hi viu el Gripau! Quina una els espera!
CORENTIN, Philippe. L’ogre, el llop, la nena i el pastís. Barcelona: Corimbo, 2004.

ISBN

9788484702771

Un ogre torna de cacera amb un llop, una nena i un pastís. Per arribar a casa ha de
creuar un riu. La barca només té dos seients, i se li planteja un problema: a qui s’emporta primer? No pot deixar el llop amb la nena, ni la nena amb el pastís…
GÓMEZ, Laura. La flauta d’en Demba. Barcelona: Comanegra, 2014. ISBN 9788416033119
En Demba, un vailet de la sabana africana, captiva grans i petits amb la seva flauta. Un
dia, però, la flauta cau al riu i l’alegria de la seva música desapareix…
INSA GUALDE, Marta. El riu d’Elena. Il·lustr. Fran Parreño. Algemesí: Andana, 2010. ISBN
9788493356392

A l’Elena li encanta pintar amb pinzells. Avui ha donat color a la selva, als animals que
hi viuen i al riu. Quan se’n va a rentar les mans descobreix que el riu que ha pintat pot
desaparèixer. Com ho evitarà?
JANOSCH. Oh! Que bonic és Panamà! Barcelona: Kalandraka, 2015. ISBN 9788484648130
La vida del petit Ós i el petit Tigre canvia quan, al riu, apareix una caixa que fa olor de
bananes i que prové de Panamà. On deu ser Panamà? Sembla un lloc de somni, oi?
Aquí comença un llarg viatge. Els acompanyem?
LEE, Ji H. La piscina. Albolote: Barbara Fiore, 2013. ISBN 9788415208501
T’imagines una piscina plena de gent? T’imagines que et capbusses i trobes un món
meravellós, ple de criatures estranyes, éssers mitològics i personatges imaginaris? I si
ho fas acompanyat d’una amiga que has trobat dins la piscina?
MACDONALD, Amy. El petit castor. Il·lustr. Sarah Fox-Davies. Barcelona: ING, 2011. ISBN
9788493817596

El petit castor viu a la riba d’un estany, se sent sol i li agradaria fer amics. Un dia, tot canvia
quan sent a l’altra banda que algú es troba tan sol com ell i emprèn un viatge per trobar-lo.
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MARTÍ, Meritxell. L’aneguet lleig. Il·lustr. Xavier Salomó. Barcelona: Combel, 2018.

ISBN

9788491013600

Un nou títol de la col·lecció «Minipops» que acosta els clàssics als més menuts de
casa d’una manera sintètica i moderna, a partir de l’enginyeria del paper.
OLDLAND, Nicholas. El castor estressat. Sant Cugat del Vallès: Símbol, 2011.

ISBN

9788415315001

El castor va amb presses sempre. Tot ho fa sense pensar i com si estigués sol al
bosc. Un bon dia té un ensurt, i llavors s’adona que potser aquesta actitud no és la
millor.
STEHR, Frédéric. Un dia de bugada. Barcelona: Corimbo, 2011. ISBN 9788484704058
Els animals del bosc es troben a la vora del riu per fer la bugada. Com diuen ells: «Amb
aquesta solellada és bon dia per fer bugada.» Una nena ensopega amb tota la comitiva
i s’hi afegeix… Que divertit és rentar roba!
VERGÉS, Gerard. El riu. Il·lustr. Ignasi Blanch. Benicarló: Onada, 2019. ISBN 9788417638139
Ignasi Blanch ha adaptat i il·lustrat el poema de Gerard Vergés Parlo d’un riu mític i
remorós, i el resultat ha estat aquest preciós àlbum il·lustrat, ple de màgia i colors, que
parla de l’amor a la natura i del pas del temps.
WORMELL, Christopher. Dues granotes. Barcelona: Joventut, 2004. ISBN 9788426133557
Dues granotes conversen sobre els perills que les envolten. Totes dues volen tenir raó.
Una petita distracció els complicarà, i molt, la vida. Un relat ple d’humor subtil amb un
final inesperat.

LECTORS MITJANS
ALMOND, David. El noi que es banyava amb les piranyes. Il·lustr. Oliver Jeffers. Barcelona: Bambú, 2016. ISBN 9788483434000
L’Stan veu com la seva vida fa un tomb quan una fira ambulant arriba al poble. Amb
els firaires comença un viatge que li servirà per abordar aquelles pors, inseguretats i
angoixes que tots tenim i que un dia o altre hem de vèncer.
BLENGINO, Luca. Missió al pantà. Il·lustr. Ivan Bigarella. Barcelona: La Galera, 2014. ISBN
9788424644291

La cruel Antonietta LaBelle vol convertir Pantà Quitranós en un resort termal, però la
zona és habitada pels putridons. Per eliminar-los, l’Antonietta contracta el caçamonstres Taddeus Larvat…
CRUCHAUDET, Chloé. Escampar la boira. Barcelona: Joventut, 2018. ISBN 9788426145413
Una colla d’amics, tot buscant un lloc on escapar-se, es trobaran que potser anar a
l’aventura no és tan fàcil. Pel camí aniran descobrint que, tot i la diferència entre ells,
amb empatia tots podem conviure i fer coses plegats.
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* Aquests llibres no es troben a la venda.
Els podeu consultar a les biblioteques públiques.

CUCCHIARINI, Ferruccio. La vida al voltant d’un riu. Valls: Cossetània, 2008.

ISBN

9788497913409

Vols saber quants animals i plantes viuen a les aigües d’un riu? Amb aquest llibre ho
descobriràs a partir de boniques il·lustracions que t’ajudaran a conèixer el meravellós
món que s’amaga dins i al voltant d’un llac.
DERIB. El monstre del llac; L’ocell de neu. Il·lustr. Job. Barcelona: Norma, 2010.

ISBN

9788467907674

En aquestes dues aventures, el petit indi Yakari ajudarà els castors a revelar el misteri
del llac i viatjarà a la tundra, on farà amics i coneixerà nous animals.
DESCLOT, Miquel. Vola qui vol. Il·lustr. Jordi Vila Delclòs. Barcelona: Cruïlla, 2008.

ISBN

9788466121262

El Bernat Pescaire i el Rupit Pit-roig, dos ocells molt diferents, comencen un viatge a la
recerca de nous horitzons. Plegats, descobriran l’amistat, diferents maneres de viure
i l’amor.
DURAN, Teresa. El senyor Riu. Il·lustr. Mercè Tous. Barcelona: Diputació, 2018.

ISBN

9788498038354

El senyor Riu és un conte pensat per sensibilitzar-nos sobre la realitat del cicle de l’aigua. Acompanyarem el protagonista, un riu, i coneixerem de primera mà la importància
de l’aigua per a la vida dels animals, les plantes i els humans.
MUÑOZ PUELLES, Vicente. Òscar i el riu Amazones. Il·lustr. Noemí Villamuza. Madrid:
Anaya, 2009. ISBN 9788466786904
Relat preciós en el qual acompanyarem l’Òscar en un parell de fites molt importants a
la seva vida: aprendre a nedar i aprendre a llegir. Allò que sembla impossible, a poc a
poc, s’anirà fent factible…
NOVESKY, Amy. Cançó de tela: la vida teixida de Louise Bourgeois. Il·lustr. Isabelle Arsenault. Madrid: Impedimenta, 2016. ISBN 9788416542550
Magnífic àlbum il·lustrat ple de matisos i tonalitats, que parla de manera magistral de
la vida de l’artista del segle passat Louise Bourgeois.
SAMSON, Gideon. Els meus trucs per sobreviure a la classe de natació. Il·lustr. Anke
Kuhl. Barcelona: Takatuka, 2016. ISBN 9788416003631
Al protagonista del llibre no li agrada gens nedar. Cada dijous li toca anar a classe i
això l’angoixa. Sort de l’home que dona de menjar als coloms a la plaça…

GRANS LECTORS
BARÓ, Santi. Fario. Barcelona: Cruïlla, 2014. ISBN 9788466137362
L’Andrea, una noia rebel, és expulsada de l’institut. La mare ja no sap què fer amb ella
i es veu obligada a enviar-la una temporada a casa dels avis, als Pirineus. Allí descobreix els secrets amagats de la família…
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BOWE, Steph. La noia del llac. Barcelona: La Galera, 2011. ISBN 9788424635497
La vida d’en Sacha no és d’allò més meravellosa… Té una malaltia terminal, la mare va
morir i el pare surt amb una professora de l’institut. Ja no pot més i decideix tirar-se a
un llac. Però la jove Jewel el troba i el salva. Aquí comença una gran amistat i més…
BROOKS, Martha. Mistik Lake. Barcelona: Baula, 2011. ISBN 9788447923199
Als pobles petits les desgràcies solen quedar arrelades a la història de la comunitat.
Ja han passat tres generacions des d’aquell fatídic accident al llac, però les rancúnies
i el misteri de què va passar aquella nit continuen vigents.
JEROME, Jerome K. Tres homes en una barca. Barcelona: Blackie Books, 2015.

ISBN

9788416290338

Tres homes i un gos, farts de sentir-se malament, decideixen embarcar-se en un creuer
pel Tàmesi, a la recerca de la pau i la vida sana. A vegades, però, passen coses que
poden transformar els viatges en una aventura d’allò més curiosa…
NESSMANN, Philippe. A la recerca del riu sagrat: les fonts del Nil. Barcelona: Bambú,
2008. ISBN 9788483430484
L’any 1857, dos aventurers, Richard Burton i John Speke, juntament amb un tercer
company, Bombai, decideixen emprendre una perillosa aventura: la recerca de les
fonts del Nil. Ho aconseguiran?
PUIGPELAT, Francesc. L’artilleria de Mr. Smith. Barcelona: Bambú, 2016. ISBN 9788483434055
Dos joves es fan amics l’any 1938, en plena Guerra Civil. Les seves famílies, però, són
de bàndols oposats. Quan en Xavier descobreix l’arma secreta que ha ajudat a preparar el seu pare per atacar el bàndol republicà, se li planteja el dilema més crucial de
la vida…
TWAIN, Mark. Aventures de Huckleberry Finn. Alzira: Bromera, 2016. ISBN 9788490266045
Magnífica novel·la d’aventures, una sàtira de l’esclavitud de l’època que ha esdevingut
una de les obres mestres de la literatura. Huckleberry Finn i l’esclau Jim es veuen obligats a fugir pel Mississipí cap als estats lliures, on l’esclavitud està abolida.
VALLVERDÚ, Josep. Balau, l’heroi del riu. Lleida: Pagès, 2015. ISBN 9788499755960
A través de la Memé, en Balau i en Naki, descobrirem la vida a la prehistòria, l’origen
de la civilització, la invenció de les eines, del foc… Un missatge a favor del progrés,
però també de la comunicació, de la solidaritat, de l’esforç…
VIVÈS, Bastien. El gusto del cloro. Madrid: Diábolo, 2010. ISBN 9788493676483
Còmic minimalista, on el protagonista va cada dimecres a la piscina per ordres del seu
fisioterapeuta. Allà coneix una noia amb qui estableix una relació…
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* Aquests llibres no es troben a la venda.
Els podeu consultar a les biblioteques públiques.

PLATJA I ILLES
PETITS LECTORS
ARANDOJO, Diego & Ed. En Manu a la platja. Barcelona: Bang, 2010. ISBN 9788493775131
Un dia assolellat de juliol, el Manu va per primera vegada a la platja. Ostres, tot és sorprenent, quin lloc més curiós tot ple de sorra… I aquesta mena d’animalons amb pinces?
BENTLY, Peter. El capità Jan i els pirates. Il·lustr. Helen Oxenbury. Barcelona: Joventut,
2015. ISBN 9788426141842
Els infants són uns artistes del joc. Observa aquesta colla jugant a la platja: amb quatre
objectes i la seva imaginació poden ser tot allò que vulguin, fins i tot pirates!
CARVALHO, Bernardo. Un día en la playa. Barcelona: Libros del Zorro Rojo, 2010.

ISBN

9788492412631

El protagonista d’aquesta història va a la platja amb ganes de seure i prendre el sol.
Però el mar torna tot allò que li llancem… potser acaba tenint un dia ben sorprenent…
ESCODA, Martina. Un castell de primera. Il·lustr. Montse Fransoy. Barcelona: Pub. Abadia
de Montserrat, 2017. ISBN 9788498839067
En Jan i el seu amic Bernat arriben a la platja amb una idea molt clara: construir un
castell de sorra. Som-hi! Pales i galledes a punt?
GENECHTEN, Guido van. Qui va a la platja? Barcelona: Baula, 2014. ISBN 9788447929665
Els més petits de casa poden conèixer tot allò que trobaran a la platja a través dels jocs
d’observació que ens proposa aquest llibre.
LEE, Suzy. La ola. Albolote: Barbara Fiore, 2008. ISBN 9788493618544
Meravellós llibre sense paraules que ens mostra el joc d’una nena davant una onada.
Un joc de forces naturals ple de poesia i bellesa.
MATTIANGELI, Susanna. A la platja. Il·lustr. Vessela Nikolova. Barcelona: Patio, 2018.
ISBN 9788417114411

Des dels ulls d’una nena podem recórrer una platja qualsevol, on trobarem les escenes
típiques i pròpies de totes les platges: cossos de totes les mides, para-sols de tots els
colors, famílies de tota mena… un catàleg extraordinari.
SCHAAPMAN, Karina. El Sam i la Júlia al port. Adapt. Marina Espasa; fotografies Allard
Bovenberg. Barcelona: Blackie Books, 2018. ISBN 9788417059811
Ens tornem a trobar amb noves aventures d’aquests dos ratolinets, en Sam i la Júlia.
Aquesta vegada van a visitar l’avi d’en Sam i coneixerem com es viu a prop d’un port.
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YAMASHITA, Haruo. La família Ratolí va a la platja. Il·lustr. Kazuo Iwamura. Barcelona:
Corimbo, 2011. ISBN 9788484704171
Avui és un dia especial per a la família Ratolí: toca anar d’excursió a la platja! Nervis,
emoció i fins i tot una mica de por quan puja la marea…

LECTORS MITJANS
CANOSA, Oriol. L’illa de Paidonèsia. Il·lustr. Gabriel Salvadó. Barcelona: La Galera, 2017.
ISBN 9788424660666

Finalment un infant ha trobat la solució a tots els problemes dels nens i nenes del món.
Per treure’s de sobre els adults, l’única solució és marxar a viure tots junts a una illa.
En diran Paidonèsia.
CASSANY, Mia. Ports. Il·lustr. Víctor Medina. Barcelona: Mosquito, 2017. ISBN 9788494561696
Heus aquí un catàleg de ports de tot el món. Cada doble pàgina del llibre ens mostra
una il·lustració del port d’una gran ciutat, com ara Barcelona. No n’hi ha cap d’igual!
DOMECQ, Mathilde. Náufraga. Madrid: Dibbuks, 2015. (Paula Crusoe; 1) ISBN 9788415850946
Primer volum de tres d’un còmic que ens presenta les aventures de Paula Crusoe i la
seva família, després de patir un naufragi i quedar-se sols en una illa deserta.
ESCALA, Jaume. Els nens del mar. Il·lustr. Carme Solé Vendrell. Madrid: Siruela, 2018. ISBN
9788494741210

Totes les històries d’infants i mar solen ser divertides, de joc i alegria. Però d’infants
amb vides complicades n’hi ha molts, i també mereixen ser protagonistes dels seus
llibres. La platja, en aquest cas, és el refugi, una llar.
HEIDELBACH, Nikolaus. La reina Gisela. Barcelona: Joventut, 2008. ISBN 9788426136411
La Gisela és una nena una mica mimada i insuportable. El seu pare decideix explicar-li
una estranya història d’una nena que esclavitza un exèrcit de suricates. Humor finíssim
i intel·ligent.
JANSSON, Tove. El pare Mumin i el mar. Barcelona: La Galera, 2011. ISBN 9788424640507
Sempre és un bon moment per treure el cap a la Vall dels Mumin i conèixer aquesta
família de trols bons i acollidors. Aquesta vegada els trobarem vivint al far d’una illeta
rocosa, explorant la natura i coneixent-se una mica millor.
MARTÍ, Meritxell. Sota les onades. Il·lustr. Xavier Salomó. Barcelona: Flamboyant, 2019.
ISBN 9788417749057

La platja sempre és un bon lloc per fer amics. Avui l’atzar ha volgut que dos nens es trobin
entre les onades. No sabem res de les seves vides. A l’aigua tots semblem ben iguals.
PAPATHEODOULOU, Antonis. L’última carta. Il·lustr. Iris Samartzi. Pontevedra: Kalandraka, 2016. ISBN 9788484642725
L’ofici de carter té alguna cosa de poètica que ens enamora. Això ho saben els habitants
d’aquesta illa, que justament avui acomiaden el carter de tota la vida, que es jubila.
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VILLANUEVA, Muriel. Duna: diari d’un estiu. Il·lustr. Ferran Orta. Barcelona: Babulinka
Books, 2015. ISBN 9788494159077
Hi ha coses que només passen durant els estius. Per sort, aquest any la Duna té de
deures escriure un diari de les vacances. Així podrem saber tot el que viu al poble de
mar de l’avi.

GRANS LECTORS
CANOSA, Oriol. L’illa de les cartes perdudes. Il·lustr. Mercè López. Barcelona: Babulinka
Books, 2014. ISBN 9788494159022
Fugint de la Primera Guerra Mundial, l’Albert és enviat pels seus pares a una illa tranquil·la i perduda, lluny dels bombardejos. Allà coneix el seu oncle Audubon i una colla
de personatges amb els quals creixerà en tots els sentits.
CORTÉS, Jordi. L’enigma de Stromboli. Barcelona: Columna, 2009. ISBN 9788466410519
En Lui, de divuit anys, rep una carta que li capgira la vida com un mitjó i l’empeny a
viatjar fins a Itàlia, a l’illa volcànica de Stromboli. Allà descobrirà coses del seu passat
i també d’una estranya profecia.
DEFOE, Daniel. Robinson Crusoe. Il·lustr. Carme Peris. Barcelona: Proa, 2001. ISBN 8477390398
Qui no coneix el personatge de Robinson Crusoe, el nàufrag per excel·lència de la
literatura universal? La supervivència d’un home en una illa remota durant vint-i-vuit
anys, i del seu servent Divendres.
GIRIN, Michel. La platja de les tortugues. Barcelona: Baula, 2004. ISBN 8447912582
Dos germans que han quedat orfes durant la guerra civil de Sri Lanka fugen a casa d’un
oncle, a Colombo. Allà, arran de mar, coneixeran els secrets de la cria de tortugues.
MORPURGO, Michael. El regne de Kensuke. Barcelona: La Magrana, 2003. ISBN 848264479X
Després d’una mala època, una família decideix deixar-ho tot i marxar a fer la volta en
món en un vaixell. Però un naufragi els separa i deixa sol i abandonat un nen a una illa
deserta. Bé, potser no deserta del tot…
PONS, Pere. Quan tot comença. Barcelona: Cruïlla, 2006. ISBN 8466117229
Aquell serà un estiu important per al Lluc. Amb quinze anys, coneixerà la Júlia, una
noia argentina que ve a passar les vacances a l’illa de Mallorca. Una història d’amor,
de descobertes i creixement.
RAYÓ, Miquel. El camí del far. Barcelona: Edebé, 2005. ISBN 8423655342
A través dels records del Miquelet, coneixerem els dies que va viure a Mallorca, quan
era un infant innocent i va topar de cop amb la cruesa de la vida. Descobrirem la història d’uns republicans en un camp de presoners.
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RAYÓ, Miquel. El cementiri del Capità Nemo. Il·lustr. Pablo Auladell. Barcelona: Baula,
2004. ISBN 8447912760
Un estiu arran de mar, vacances escolars al costat d’un avi savi que et fa estimar la
Mediterrània i tot allò que ens dona. Un estiu per créixer, per enamorar-se fins i tot de
la bonica Maria.
ST. JOHN, Lauren. La cala del mort. Il·lustr. David Dean. Barcelona: Bambú, 2012. (Els
Misteris de la Laura Marlin; 15) ISBN 9788483431689
Primera aventura de la jove Laura Marlin, que comença una nova vida al costat del
seu oncle, a una nova casa i a un poble on hi ha un misteri terrible amagat a la cala
del mort.
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MARS I OCEANS
PETITS LECTORS
BESTARD, Aina. Què s’amaga dins del mar? Valls: Cossetània, 2016. ISBN 9788490345030
Voleu bussejar dins del mar? Som-hi! Poseu-vos les ulleres màgiques d’aquest llibre i
submergiu-vos per gaudir de la vida i els secrets de les profunditats marines.
BIELINSKY, Claudia. La mar de diferents, la mar de contents. Barcelona: Baula, 2018. ISBN
9788447936748

Obrim, de mica en mica, finestres a la diversitat marina, que ens convida a conèixer mil
i un peixos diferents. N’hi ha de simpàtics, d’enfadats, de grans i de petits. Això sí, tots
conviuen sota l’aigua salada, que els dona la vida.
BOISROBERT, Anouck. Océano. Il·lustr. Louis Rigaud. Barcelona: Libros del Zorro Rojo,
2017. ISBN 9788494674426
Un pop-up enlluernador per prendre consciència de la bellesa i fragilitat dels oceans,
des del bulliciós port fins a l’impressionant iceberg, passant per un mar tempestuós.
Magnífic homenatge a l’increïble món marí.
BUITRAGO, Jairo. El mar. Il·lustr. Alejandra Estrada. Sant Feliu de Guíxols: Tramuntana,
2018. ISBN 9788416578863
Les diferents veus del mar van arribant des de molt lluny fins a la finestra dels infants.
El cert és que existeix una fina i poètica línia que ens hi uneix i ens hi porta.
CLAMENS, Marc. Qui s’amaga dins del mar? Il·lustr. Laurence Jammes. Barcelona: Combel, 2018. ISBN 9788491013303
Els més petits podreu conèixer l’amagatall del cavallet de mar, de diversos peixos desconeguts i alguns indrets sorprenents del fons marí.
GUTIÉRREZ, Mónica. El mar y otras cosas de las que también me acuerdo. Barcelona:
Thule. 2011. ISBN 9788492595822
Els records de la infància poden ser de color blau, com el mar, si tenies un avi que
durant l’estiu passejava amb tu a la vora del mar i t’ensenyava a mirar.
LADEN, Nina. El kayak amarillo. Il·lustr. Melissa Castrillón. Barcelona: Astronave, 2018.
ISBN 9788467931914

Un nen i el seu amic especial salpen en un caiac groc a la recerca d’aventura en un
mar desconegut. Què es trobaran? Quines experiències viuran aquests petits i valents
aventurers?
MACLEAR, Kyo. L’oceà específic. Il·lustr. Katty Maurey. Barcelona: Corimbo, 2016.

ISBN

9788484705444

Si mai has fet vacances a la vora del mar, aquest és el teu conte. La bellesa i la vida
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de l’oceà no deixen indiferent a ningú. Tampoc a la nostra petita protagonista, que es
resistia a anar a la casa de la platja.
NESQUENS, Daniel. Com un peix a l’aigua. Il·lustr. Riki Blanco. Barcelona: Thule, 2007.
ISBN 9788496473607

Oceà és el nom d’un noi que va en cadira de rodes. Com que no pot caminar, moure’s
dins l’aigua li suposa viure la llibertat.
SOLÉ, Carme. La lluna d’en Joan. Barcelona: Assoc. de Mestres Rosa Sensat: 2009. ISBN
9878495988997

Una nit de tempesta que mou i remou la mar posa en perill la vida del pare d’en Joan,
un pescador. Malgrat que tots dos viuen sols en una illa, el petit superarà les seves
pors per salvar la situació.
TOBELLA, Montserrat. Camí del mar. Barcelona: Baula, 2015. ISBN 9788447928910
Els petits protagonistes emprendran una aventura per intentar descobrir el mar. Plegats, faran un camí ple de sensacions que mai oblidaran.
TUCKERMANN, Anja. La gavina i un mar de colors. Il·lustr. Daniela Chudzinsky. Barcelona: Joventut, 2011. ISBN 9788426138392
De quin color és el mar? Existeix el blau més blau dins l’oceà? Pozer hi ha alguna resposta… Escolteu la gavina que vola i vola, perquè ella us ho dirà.
WIEHLE, Katrin. Mi pequeño mar. Salamanca: Lóguez, 2016. ISBN 9788494429576
Us presentem un llibre de primers coneixements, cent per cent natural, sobre el mar i
els seus habitants.
ZAERA, Rossana. Taurons d’aigua dolça. Il·lustr. Miguel Guijarro. València: Tàndem, 2002.
ISBN 978848131367X

Sabeu que d’espècies de taurons n’hi ha més d’una? Aquesta és la història que narra la
passió d’un infant per aquests peixos famosos per les seves dents esmolades.

LECTORS MITJANS
ANDERSEN, Hans Christian. La petita sirena. Adapt. i Il·lustr. Dani Torrent. Figueres: Cal·lígraf, 2018. ISBN 9788494836824
En aquesta nova edició del clàssic d’Andersen coneixem una petita sirena més autèntica, més romàntica, més abocada a la fatalitat, després de decidir ser humana per amor.
BARRETS, Joan. El carrer del Mar. Il·lustr. Mar Borrajo. Tarragona: Piscina, un Petit Oceà,
2013. ISBN 9877461629244
Us imagineu un carrer del Mar on no hi ha semàfors, la gent s’atura quan vol i on s’expliquen set-centes trenta històries a l’any que mai són iguals?
HENRIQUES, Ricardo. Mar: actividario. Il·lustr. André Letria. Barcelona: Ekaré, 2015. ISBN
9788494303869
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Si voleu conèixer de veres què és el mar i tot el que hi té a veure, aquest és el llibre.
Un cop gaudiu llegint-lo, haureu après tant que deixareu d’anomenar planeta Terra la
nostra terra, per passar a dir-li planeta Mar.
HOARE, Philip. El mar interior. Barcelona: Ático de Libros, 2016. ISBN 9788416222285
El mar és la nostra font de vida, malgrat que el maltractem sovint. Pàgina rere pàgina,
podrem viatjar al seu interior i conèixer científics, balenes i criatures. Esteu preparats
per redescobrir-lo i gaudir de l’aventura?
JABATO, María Jesús. A mares. Pontevedra: Faktoría K, 2014. ISBN 9788415250739
Aquest poemari recull onades de versos que filen bonics poemes evocant el mar i els
seus habitants reals o màgics.
KUHLMANN, Torben. Edison: dos ratolins a la recerca d’un tresor. Barcelona: Joventut,
2018. ISBN 9788426145802
En Pau busca un professor de la Universitat de Ratolins per inventar un aparell que es
pugui submergir a les profunditats oceàniques. Quin misteri hi trobaran?
LESTER, Alison. Sofía viaja a la Antártida. Barcelona: Ekaré, 2014. ISBN 9788494208171
La tripulació del vaixell Aurora Australis, amb la petita Sofia a bord, filla del capità,
descobriran un món meravellós ple de vida i de paisatges fantàstics: l’Antàrtida.
LIAO, Jimmy. El pez que sonreía. Albolote: Barbara Fiore, 2010. ISBN 9788493750671
Un cant a la llibertat de la mà d’un home que es fa veritable amic d’un peix dins d’un
aquari, dins d’una ciutat.
PAZ, Octavio. Mi vida con la ola. Il·lustr. Mark Buehner. Adapt. Catherine Cowan. Madrid:
Kókinos, 2003. ISBN 9788488342454
Un nen que veu per primera vegada el mar es fa amic d’una onada que acaba vivint
a la seva llar. Us imagineu les divertides situacions que pot desencadenar aquesta
estranya circumstància?
TRIGO, Ramón. Leviatán. Pontevedra: Faktoría K, 2014. ISBN 9788415250814
Com si de Moby Dick es tractés, una misteriosa balena és perseguida pels tripulants
d’un vaixell. La seva lluita és com la lluita de la supervivència del nostre planeta blau.
WIESNER, David. Flotante. Mèxic: Océano, 2007. ISBN 9789707773608
A la platja, una onada deixa una vella càmera submarina als peus d’un infant amb unes
fotografies sorprenents. Tot d’una, molts records es desvetllaran a través del temps.

GRANS LECTORS
GARCÍA-ROJO, Mar. El mar. Madrid: SM, 2015. ISBN 9788467577808
Rob, supervivent d’un tsunami, troba una pedra màgica que li permet transformar-se
en qualsevol persona que desitgi. Us podeu imaginar quines descobertes sorprenents
haurà de viure?
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HOMER. L’Odissea. Il·lustr. Pep Montserrat. Adapt. Albert Jané. Barcelona: Combel, 2008.
ISBN 9788498253344

L’heroi grec Ulisses emprèn un viatge de tornada a l’illa d’Ítaca que esdevé una peripècia de lluites i penalitats que durarà molts anys.
KEARNEY, Nick. Batiscaf al mar. València: Batiscafo, 2014. ISBN 9788494266218
El batiscaf Katiuska està avorrit del seu treball d’immersió profunda sota el mar. El dia
que el calamar Humboldt l’allibera, començarà a viure una història rere l’altra.
LONGAN, Laia. En Lluc i en Fred de Sucre a l’illa invisible. Barcelona: Animallibres, 2010.
ISBN 9788415095224

L’Ariadna i en Lluc se somien mútuament malgrat no haver-se conegut en la realitat.
Unes cartes faran de nexe d’unió i començarà l’aventura.
LUPANO, Wilfried. Un océano de amor. Il·lustr. Grégory Panaccione. Barcelona: Reservoir
Dogs, 2015. ISBN 9788416195374
Un home gran surt a pescar al mar, amb una llauna de sardines per esmorzar. Tanmateix, allò que podia ser una plàcida jornada es convertirà en un naufragi.
PRADO, Miguelanxo. Ardalén. Barcelona: Norma, 2012. ISBN 9788467909982
Som el que recordem? Som el que altres recorden de nosaltres i de la nostra vida compartida amb ells? I si deixem de recordar, deixem de viure? Ens podem sentir, llavors,
com si fóssim a les profunditats marines?
PRATS, Lluís. Shackleton: expedició a l’Antàrtida. Barcelona: Bambú, 2011. ISBN 9788483431535
El famós explorador Ernest Shackleton emprèn la seva expedició més ambiciosa:
creuar a peu l’Antàrtida. El repte es convertirà en una odissea, i només amb tenacitat i
valentia aconseguiran salvar la vida a tota la tripulació.
SALGARI, Emilio. El Corsario Negro. Barcelona: Valdemar, 2009. ISBN 9788477026457
Mar del Carib, segle xvii. El Corsari Negre solca els mars a la recerca de venjança per
la mort dels seus germans. L’imprevist arribarà a la seva vida quan una bella dona es
creui en el seu camí.
SIS, Peter. El árbol de la vida: un libro que ilustra la vida de Charles Darwin, naturalista,
geólogo y pensador. Barcelona: RqueR, 2004. ISBN 9878493326364
Amb aquesta meravellosa biografia del científic Charles Darwin podreu gaudir de tots
els detalls de la seva vida i de les seves teories revolucionàries sobre l’evolució.
VERNE, Jules. Veinte mil leguas de viaje submarino. Il·lustr. Agustín Comotto. Barcelona:
Nórdica, 2012. ISBN 9788415564874
Heus aquí un gran clàssic. El capità Nemo condueix el misteriós submarí Nautilus,
semblant a un monstre marí. Un científic, membre d’una expedició, intentarà capturar-lo i acabarà sent presoner d’una experiència única.
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OFICIS I ACTIVITATS
PETITS LECTORS
BARRENETXEA, Iban. Benicio y el prodigioso náufrago. Mataró: A Buen Paso, 2016. ISBN
9788494503870

Com els seus avantpassats, en Benicio és pobre i d’ofici, pescador. Però, renoi!, un dia
pesca un peix d’on surt un prodigiós nàufrag que li concedeix tres desitjos. Qui deu ser
aquest misteriós personatge?
BÖLL, Heinrich. Lección de pesca. Il·lustr. Émile Bravo. Madrid: Dibbuks, 2013.

ISBN

9788415850021

El diàleg entre un pescador i un turista sobre com fer-se o no ric a la vida que no us
deixarà indiferents. Què és millor, produir per tenir èxit o fruir de la vida com el regal
que és?
CALI, Davide. La crida de l’aiguamoll. Il·lustr. Marco Somà. Barcelona: Takatuka, 2017.
ISBN 9788416003891

En Borís creix feliç amb la seva família fins que un dia sent l’olor de l’aiguamoll. Aquella
olor li desperta mil i una sensacions… Com hauria estat la vida a l’aiguamoll? Hauria
estat més feliç amb els seus semblants?
CUEVAS, Michele. El pescador d’ampolles. Il·lustr. Erin E. Stead. Barcelona: Símbol, 2016.
ISBN 9788415315322

Sabeu que existeix una persona que té la responsabilitat d’obrir les ampolles que troba al mar i mirar si porten algun missatge per tal que arribi als seus destinataris? Us
convidem a conèixer-la.
LE HUCHE, Magalí. Les sirenes de Belpeixao. Barcelona: Flamboyant, 2018.

ISBN

9788494743252

Una divertida historia d’heroïnes fortes, divertides i valentes com poques n’hi ha: les
peixateres sirenes de Belpeixao.
MATEO. Barbosa el pirata: viatge a l’inrevés. Il·lustr. Jorge González. Barcelona: Bang,
2017. ISBN 9788416114801
Sigueu benvinguts a un viatge a l’inrevés, on en Mosquit i els seus amics seran tripulants! I és que… és molt dur enyorar la família!
ROSATI, Ivo. L’home d’aigua. Il·lustr. Gabriel Pacheco. Barcelona: Hipòtesi, 2009.

ISBN

9788493666767

Algú va deixar una aixeta oberta i va néixer l’home d’aigua. Com que és una criatura
diferent i desconeguda, provoca por i confusió, però ell deixa un rastre de bondat al
seu pas.

20

SÉNÉGAS, Stéphane. Què veus? Barcelona: Takatuka, 2017. ISBN 9788416003853
Tot semblava posar-se en contra del protagonista: havia de passar les vacances amb
un oncle, les onades del mar, alguns crancs, molta sorra i massa cel. I, el pitjor, sense
bici, amics ni tele!
YEOMAN, John. Las lavanderas locas. Il·lustr. Quentin Blake. Barcelona: Océano Travesía, 2009. ISBN 9788449439599
La revolta d’unes bugaderes emancipades trastoca tot el que els passa pel davant.
Estan cansades de treballar per un cap tirà i faran tot el possible per trencar aquesta
situació tan injusta.

LECTORS MITJANS
ABADIA, Ximo. Quan les vaques suren. Barcelona: Takatuka, 2016. ISBN 9788416003556
El protagonista de la història guanya un peix a la fira. Tot és normal fins que es lleva
l’endemà i es troba que està surant! Persones, bicicletes, vaixells, bústies, vaques...
Tot pels aires!
ALBERTÍ, Núria. Pirates a la vista! Il·lustr. Cristina Losantos. Barcelona: Publicacions de
l’Abadia de Montserrat, 2010. ISBN 9788498832419
Aquest llibre joc ens endinsa en el món dels pirates. En coneixerem deu que van existir
de veritat: com vivien, què tramaven… Una pila de secrets s’amaguen dins la història,
us atreviu a descobrir-los?
ALMADA, Ariel. El faro de las almas. Il·lustr. Zuzanna Celej. Madrid: Cuento de Luz, 2014.
ISBN 9788416147250

En Leo fa nou anys i rep un regal molt especial de part del seu avi, un antic far. Però
no sap què fer-ne, d’un vell i atrotinat far… Pàgina rere pàgina, anirem desgranant el
perquè d’aquest curiós regal.
COWELL, Cressida. Com ensinistrar un drac. Barcelona: Cruïlla, 2008. ISBN 9788466112550
El Singlot Sardina Terrible III és un heroi víking conegut pel seu coratge. Però no sempre ha estat així… De petit va haver de demostrar que es mereixia ser el cabdill de la
tribu aprenent a ensinistrar un drac mandrós i poca-solta.
LARREULA, Enric. Ala de Corb. Il·lustr. Jordi Vila Delclòs. Barcelona: Baula, 2010.

ISBN

9788447920099

Ala de Corb és el sobrenom d’un dels pirates més coneguts de les Antilles. Amb ell
viurem tota mena d’aventures plenes d’humor, que a més ens faran reflexionar sobre
l’amistat, la defensa de la llibertat individual i col·lectiva…
MARTÍN VIDAL, Beatriz. Querida Tía Agatha. Barcelona: Thule, 2017. ISBN 9788416817139
Història màgica i entranyable de tres germanes que passen una primavera soles a
casa perquè la tieta Agatha ha hagut de marxar.
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NILSSON, Frida. Pirates de la mar de gel. Barcelona: Viena, 2018. ISBN 9788494906633
Tothom tem el pirata Capblanc, que rapta la canalla per fer-los treballar a la seva mina
de diamants. Un dia captura la Miki, però aquest cop ha begut oli: la seva germana, la
Siri, farà el que sigui per recuperar-la.
PLACE, François. Els últims gegants. Barcelona: Blume, 2000. ISBN 9788489396517
A partir d’una dent de gegant, un aventurer arriba a trobar un grup de gegants amagats. El pitjor que va poder fer va ser explicar els seus viatges al món.
SURGET, Alain. El cofre de les illes Caiman. Barcelona: Baula, 2011. ISBN 9788447922741
La Laura i en Marc corren molt de perill: el pirata Barbanegra els té presoners i els
amenaça amb llençar-los als taurons. Només hi ha una manera de salvar la vida…
ZIMNIK, Reiner. Jonàs el pescador. Barcelona: Viena, 2010. ISBN 9788483305522
Pescar al riu Sena ja no és emocionant. El Jonàs somnia pescar un peix enorme, i per
això marxa amb la seva canya a la recerca de la felicitat.

GRANS LECTORS
AVI. La veritable confessió de la Charlotte Doyle. Barcelona: Bambú, 2011. ISBN 9788483430965
Aventures de tall clàssic amb una protagonista jove i innocent que, per coses de la
vida, haurà de viatjar al llarg de tres mesos en un vaixell ple de mariners i amb un capità de dubtosa procedència.
BADAL, Josep Lluís. Jan Plata. Il·lustr. Jordi Lafebre. Barcelona: La Galera, 2013.

ISBN

9788424647490

Un nen somiador i gran lector de llibres de nàutica, en Jan Plata; un pare que no coneix
i que resulta que és un pirata dels mars; i un viatge iniciàtic ple d’aventures. Oi que vols
salpar amb el nostre protagonista?
BARROWS, Annie. La societat literària i del pastís de pela de patata de Guernsey. Barcelona: Amsterdam, 2009. ISBN 9788493809539
1946. Fa un any que es va acabar la Segona Guerra Mundial. A Londres, l’escriptora
d’èxit Juliet Ashton cerca un argument per al seu següent llibre. I el troba en una carta
que rep d’un desconegut des de Guernsey.
GARCÍA, Dolors. Serena. Il·lustr. Jordi Vila Delclòs. Barcelona: Cruïlla, 2012.

ISBN

9788466130257

Un terratrèmol a la Barcelona del segle xv i el segrest del pare pels pirates deixen la
Serena, de catorze anys, a càrrec de la seva família al barri de la Ribera. La seva lluita
i empenta obriran, de mica en mica, un nou camí de vida.
PETTERSON, Per. Sortir a robar cavalls. Barcelona: Club Editor, 2016. ISBN 9788473292030
Els records d’en Trond quan tenia quinze anys el porten al riu on, juntament amb el
pare, feien baixar els arbres talats durant l’estiu. Aquell va ser un temps de resistència
clandestina a l’ocupació nazi, en què tot va canviar.
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RIERA, Núria. Una ola con sabor a pez. Terrassa: La Llançadora, 2018. ISBN 9788492799336
Després d’una experiència límit, una dona solitària haurà de passar uns dies amb la
família que viu en un far del Mediterrani. Allà s’adonarà que ningú és el que sembla. Ni
el mar, ni el cel, ni les persones amb qui viu.
STEVENSON, Robert Louis. L’illa del tresor. Il·lustr. Yorick. Barcelona: Joventut, 2018. ISBN
9788426145338

El nen Jim Hawkings aconsegueix el mapa del tresor i s’embarca cap a l’illa Hispaniola.
Durant la travessia coneixerà un mític pirata: en John Silver el Llarg. Un clàssic entre
els clàssics dels relats d’aventures i pirates.
VALLVERDÚ, Josep. El testament de John Silver. Barcelona: La Galera, 2007.

ISBN

9788424625542

Us imagineu poder saber què va ser del temut pirata John Silver de l’Illa del Tresor?
Doncs gràcies a un Jim Hawkins ja crescudet, descobrirem un vell manuscrit, més
històries de pirates i mariners i unes interessants revelacions.
WEGELIUS, Jacob. La mona de l’assassí. Barcelona: Viena, 2017. ISBN 978843309551
Un gran relat policíac i d’aventures on l’amistat entre un mariner i una mona, la Sally
Jones –que no parla però escriu molt bé–, us portarà a diversos indrets del món per
resoldre el cas d’un assassinat amb un culpable innocent.
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ANIMALS I PLANTES
PETITS LECTORS
ASENSIO, Albert. Al mar. Barcelona: Joventut, 2011. (On Viuen els Animals?)

ISBN

9788426138637

Els més menuts poden gaudir d’un imatgiari d’animals del mar: dels més petits als més
grans. Aquarel·les realistes que amaguen al final una sorpresa. Tots aquests animals
són de mar?
CHOUX, Nathalie. A tocar dels meus animals de mar. Barcelona: Combel, 2011.

ISBN

9788498256796

Primer llibre de coneixements per a infants que vulguin descobrir els secrets del mar.
El llibre dona la possibilitat d’interactuar amb les pàgines gràcies a les diferents textures que incorpora el dibuix.
COLEMAN, Stephanie Fizer; WALDEN, Libby. Món amagat. Oceà. Barcelona: Larousse,
2018. ISBN 9788416984893
Sota les solapes trobaràs moltes curiositats que s’amaguen a les profunditats oceàniques: els animals més grans, els més cridaners, els que s’amaguen per defensar-se
dels depredadors…
DAVIES, Benji. La balena. Algemesí: Andana, 2013. ISBN 9788494175794
El petit Noè ha trobat una balena encallada a la platja i no pot pas abandonar-la. A
més a més, es faran molta companyia. El Noè l’amaga, però el seu pare ho acaba
descobrint.
GONÇALVES, António Jorge. Panxa de balena. Barcelona: Joventut, 2017. ISBN 9788426142252
Un dia d’estiu, la Sari i en Blau es troben a la platja. Construeixen un vaixell per marxar
cap a la terra on mai ningú s’avorreix. Però el viatge es complica i es troben amb una
enorme balena…
IMAPLA. El rey del mar. Barcelona: Océano Travesía, 2009. ISBN 9786074001877
Ja se sap, i és llei de vida, que els peixos grans es mengen els petits. Amb unes il·lustracions planes i de colors saturats, l’autora proposa un joc molt enginyós que enamorarà els més petits de casa.
LETÉN, Mats. Finn Herman. Il·lustr. Hanne Bartholin. Barcelona: Libros del Zorro Rojo,
2018. ISBN 9788494773327
De mascotes n’hi ha de tota mena i condició. Però poques tenen el caràcter, la gràcia i
la fam, sobretot!, de Finn Herman. No us confieu al veure la velleta que el passeja: els
cocodrils sempre han estat perillosos.
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LIONNI, Leo. Neda-que-neda. Barcelona: Kalandraka, 2016. ISBN 9788416804023
El petit peixet Neda-que-neda ha quedat ben sol. Les tonyines s’han menjat tots els
seus amics. No és fàcil ser el petit en un mar de peixos grans. Només els més enginyosos trobaran la manera de viure amb certa llibertat.
MATSUOKA, Kyoko. Un hipopòtam a la banyera! Il·lustr. Akiko Hayashi. Madrid: Lata de
Sal, 2013. ISBN 9788494178405
Publicada per primer cop l’any 1982 al Japó, aquesta història mostra les aventures
quotidianes i els jocs imaginaris d’un infant quan es banya. En Mako sempre convida
animals a banyar-se amb ell: pingüins, tortugues…
PFISTER, Marcus. El peix irisat. Barcelona: Beascoa, 2016. ISBN 9788448821920
Qui no coneix encara la història del peix irisat? Un peix orgullós de les seves escates
brillants, que presumeix davant de tots els seus companys…

LECTORS MITJANS
ALADJIDI, Virginie. Inventari il·lustrat dels mars. Il·lustr. Emmanuelle Tchoukriel. Pontevedra: Faktoría K, 2015. ISBN 9788415250852
Dins la col·lecció extraordinària dels «Inventaris» de Kalandraka trobem aquest títol
dedicat al mar, on es recullen un seguit d’espècies animals del fons marí. De cada
una, en trobareu una il·lustració detallista i precisa i algunes dades i curiositats per
saber-ne més.
CLANTON, Ben. Narval: unicorn marí. Barcelona: Joventut, 2018. ISBN 9788426145123
Un narval feliç i una medusa assenyada s’han fet amics. Ara comparteixen les coses
que més els agraden: les gofres, les festes i les aventures.
DE AMICIS, Giulia. Exploradors de l’oceà: secrets de les profunditats marines. Text Sabrina Weiss. Il·lustr. Giulia de Amicis. Barcelona: VV Kids, 2018. ISBN 9788468258829
A través d’infografies, els autors ens documenten de forma clara i amena diferents
dades científiques del fons marí.
DAVEY, Owen. Loco por los tiburones. Madrid: SM, 2016. ISBN 9788467590746
Els taurons són segurament uns dels peixos que més curiositat desperten entre els
infants. Admirats i temuts alhora, en aquest llibre podràs trobar tot allò que no sabies,
un munt de dades i curiositats.
DESMOND, Jenni. La balena blava. Madrid: Kókinos, 2015. ISBN 9788416126415
Acompanyats d’un infant enamorat d’aquests animals, descobrirem un munt de dades
sobre les balenes. Malgrat semblar un àlbum narratiu, el llibre s’apropa més a un llibre
de coneixements que, amb molta gràcia, dona informació clara per a lectors no experts.
FERNÁNDEZ, Federico. Balea. Color Germán González. Pontevedra: Kalandraka, 2015.
ISBN 9788484649779

Un llibre en format acordió, que es desplega per convertir-se en un veritable diverti-
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ment. Una il·lustració gegant d’una balena submarina, per observar amb molta atenció
i deixar anar la imaginació…
LANGE, Monika. Allà on viuen les foques: els animals marins. Il·lustr. Udo Kruse-Schulz.
Barcelona: Joventut, 2009. ISBN 9788426137166
Llibre de coneixements que ens ajudarà a descobrir tots els animals marins que viuen
a les platges i costes. Què en sabem dels mol·luscs, les estrelles de mar, les gavines,
les foques o els crancs?
PITTAU, Francisco. A l’aigua. Il·lustr. Gervais. Barcelona: Cruïlla, 2013. ISBN 9788466130899
Un llibre de grans dimensions que no podreu deixar de mirar i tocar. Aixeca pestanyes,
mira, toca, endevina… i descobriràs tota la fauna marina que s’amaga dins l’aigua.
ROMATIF, Alexia. Els animals de la mar. Barcelona: Animallibres, 2018. ISBN 9788416844531
Nova col·lecció de l’editorial Animallibres que ens apropa la fauna a partir de fotografies. En aquest cas, un viatge pels animals que s’amaguen al fons marí.
XIRINACS, Olga. Marina; Cavall de mar. Il·lustr. Asun Balzola. Barcelona: Barcanova,
2004. ISBN 8448915569
D’animalaris o poemaris sobre animals n’hi ha un munt. Però aquest d’Olga Xirinacs és
un dels clàssics que no podem deixar de recomanar. Petits poemes molt bells i amb les
aquarel·les d’una gran il·lustradora.
ZOBOLI, Giovanna. Profesión: cocodrilo. Il·lustr. Mariachiara Di Giorgio. Buenos Aires:
Adriana Hidalgo, 2017. ISBN 9788416287130
Un llibre sense paraules amb sorpresa final, que ens presenta un cocodril humanitzat
que fa totes les rutines matinals abans d’anar a treballar. Però… quin deu ser el seu
ofici?
ZOMMER, Yuval. El gran llibre del mar. Barcelona: Joventut, 2018. ISBN 9788426144935
Aquest llibre és un bon exemple del nou estil de fer llibres de coneixements: propers i
amb divertiments per als infants més petits. Les il·lustracions i el to són de traç desenfadat i un pèl esbojarrades.

GRANS LECTORS
HERGÉ. Tintín i el llac dels taurons. Barcelona: Joventut, 2005. ISBN 8426156606
Aventura del jove periodista belga que va néixer, en aquest cas, del cinema. El professor Tornassol acaba d’inventar una màquina que fotocopia objectes. El malvat Rastapopoulos, amb el nom de Gran Tauró, se’n vol apoderar.
KENNEN, Ally. La bèstia. Barcelona: La Galera, 2009. ISBN 9788424632670
Amagar un cocodril de quatre metres en una ciutat no és cosa fàcil. Alimentar-lo perquè no surti a caçar tampoc. Però, ben mirat, per al jove Stephen la vida mai no ha
estat una taca d’oli.
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LANDA, Mariasun. Un cocodril sota el llit. Il·lustr. Arnal Ballester. Barcelona: Cruïlla, 2004.
(«El Vaixell de Vapor»; 124) ISBN 8466109005
Què passaria si de cop i volta, un matí, descobrissis que un cocodril s’ha instal·lat sota
el teu llit? És moment de preocupar-se i córrer a la farmàcia. Alguna cosa no acaba
de rutllar…
LORMAN, Josep. El nen que jugava amb les balenes. Il·lustr. Isaac Bosch. Barcelona:
Cruïlla, 2004. («El Vaixell de Vapor»; 141) ISBN 8466110305
La vida del Gorka és el mar. Allà viu en un vaixell amb la seva família. De la seva mà,
podrem passejar en un vaixell de turistes i apropar-nos a l’illa de Cabrera per veure els
animals sorprenents que amaga la Mediterrània.
LOWERY, Mark. A 677 km de casa. Barcelona: Fanbooks, 2018. ISBN 9788416716753
Ben segur que veure dofins ha de ser una cosa màgica. No és estrany, doncs, que dos
germans decideixin fugir de casa i, malgrat totes les dificultats, vulguin arribar a la
costa per fer realitat el seu somni.
MARSOL, Manuel. Ahab y la ballena blanca. Saragossa: Edelvives, 2014. ISBN 9788426394613
Un àlbum il·lustrat que homenatja el gran clàssic de Herman Melville, Moby Dick. La
balena blanca és la protagonista que apareix, encara que no sempre de forma evident,
amagada a les fabuloses il·lustracions de doble pàgina.
MELVILLE, Herman. Moby Dick: un llibre teatre basat en l’obra de Herman Melville. Il·lustr.
Jöelle Jolivet; manipulació de paper de Gérard Lo Monac. Adapt. Philippe Jaworski. Barcelona: Cruïlla, 2010. ISBN 9788466126717
La gran il·lustradora Jöelle Jolivet ha il·lustrat petits teatrins per explicar, en unes poques escenes, la història de Moby Dick. Una aproximació de gran bellesa al clàssic de
Melville.
RUBIO, Salva; PÉREZ NAVARRO, Cristina. Robinson Cruasán. Barcelona: Thule, 2012. ISBN
9788415357025

Jugant amb el personatge clàssic de Robinson Crusoe, els autors han creat un còmic
sense mots ple d’humor. Què passaria si, després d’anys de menjar només cocos, el
nàufrag veiés flotant a prop de la costa un croissant?
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CAMINS I VIATGES
PETITS LECTORS
BARROUX. Benvinguts. Barcelona: Símbol, 2016. ISBN 9788415315339
Uns ossos polars que van a la deriva, amb un tros de gel que es desfà, busquen un lloc
per viure i no són ben acollits; són diferents i fan por… Us sona?
BEER, Hans de. Petit ós polar, torna aviat. Lleida: Pagès, 2014. ISBN 9788499755281
En Lars ha viatjat amb un tros de gel i ha anat a parar a un món desconegut i ple de
colors. Allà, farà amics nous i descobrirà altres maneres de viure.
CABO, Antoni. El llarg viatge de Nanuq. Barcelona: Animallibres, 2017. ISBN 9788416844388
Un matí, en Nanuq descobreix que la seva mare ja no tornarà. Agafa el tresor més
preuat que té –una maleta amb un objecte que li va deixar la seva mare– i emprèn un
viatge ple d’incerteses.
CARLE, Eric. Diez patitos de goma. Barcelona: Kókinos, 2014. ISBN 9788488342805
Un vaixell perd un contenidor amb milers d’aneguets de goma. Els corrents marins els
aniran repartint per tot el planeta i arribaran als llocs més inversemblants.
DAVIES, Benji. L’illa de l’avi. Algemesí: Andana, 2015. ISBN 9788416394135
En Leo estima molt el seu avi, i quan aquest emprèn el seu últim viatge cap a aquesta
illa simbòlica el seu amor es queda amb ell, ja que això no marxa mai.
FERNÁNDEZ, Jacobo. Marcopola, l’illa remadora. Barcelona: Bang, 2011. ISBN 9788415051220
La Marcopola era una illa enmig del mar fins que, un dia, va trobar-se un rem. Quin goig
avançar i trobar mil aventures i noves experiències!
GOETHE, J. W. El mar en calma i viatge feliç. Il·lustr. Peter Schossow. Barcelona: Joventut, 2007. ISBN 9788426135179
Dos poemes de Goethe que ens mostren el que podem trobar al mar, la tempesta i la
calma, amb les especials il·lustracions de Peter Schossow.
JEFFERS, Oliver. Perdut i trobat. Algemesí: Andana, 2011. ISBN 9788493793814
Si un dia et trobes un pingüí potser pensaràs que s’ha perdut i enyora casa seva. Potser llavors t’adonaràs que el que vol és un amic com tu.
SENDAK, Maurice. Allà on viuen els monstres. Pontevedra: Kalandraka, 2014.

ISBN

9788484648604

En Max farà un viatge simbòlic a un món ple de monstres tan terribles com ell. Allà serà
coronat rei i s’enfrontarà a les seves pròpies pors.
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LECTORS MITJANS
COMOTTO, Agustín. Los viajes del abuelo. Madrid: Edelvives, 2004. ISBN 978-84-263-5528-7 (*)
Un petit cofre ple de llavors serà el fil conductor d’aquest avi que ha viatjat per tot el
món i que té mil històries per explicar.
FERNÁNDEZ PAZ, Agustín. L’escola dels pirates. Barcelona: Edebé, 2017 ISBN 9788423673346
Un bon dia, l’escola es desenganxa i inicia un viatge pel riu amb tots els seus alumnes dins. Pirates, bèsties i mil aventures seran els companys de classe a partir
d’aleshores.
HERNÁNDEZ, Daniel. Un llarg viatge. Il·lustr. Federico Delicado. Pontevedra: Kalandraka,
2018. ISBN 9788416804566
Història paral·lela de persones que fugen d’una guerra i d’aus que viatgen buscant
terres més càlides. Unes trobaran el seu destí i gaudiran de tranquil·litat i seguretat,
els altres… potser no.
INNOCENTI, Roberto. El meu vaixell. Pontevedra: Kalandraka, 2018. ISBN 9788416804382
El vaixell Clementine inicia el seu viatge acompanyat del jove que serà el seu capità
més endavant. Cinquanta anys junts de viatges, tempestes, guerres, transports i moltes
coses més.
LOFTHOUSE, Liz. Ziba vino en un barco. Il·lustr. Robert Ingpen. Salamanca: Lóguez, 2008.
ISBN 9788496646209

El periple d’una nena que viatja en un vaixell com una closca de nou mentre recorda el
seu país, les olors del menjar, les rialles dels jocs, els colors, la companyia dels familiars. Tot ha quedat enrere i no sabem on arribarà.
OSÉS GARCÍA, Beatriz. Soc una nou. Barcelona: Edebé, 2018. ISBN 9788468334585
Deliciosa història amb una mirada diferent sobre els refugiats. Un divertit judici on s’intentarà provar que l’Omar és una nou per poder-ne demanar la pertinença i aconseguir
l’adopció sense tràmits feixucs i esgotadors.
PRATS, Joan de Déu. Un missatge dins l’ampolla. Barcelona: Cruïlla, 2011. ISBN 9788466100458
L’afany d’aventura i viatge porten el Guiu a llançar missatges dins ampolles que llença
al mar a l’espera d’una resposta. Quan finalment n’arribi una, serà tota una sorpresa.
RIDDELL, Chris. Ottolina al mar. Barcelona: Cruïlla, 2010. ISBN 9788466127165
L’Ottolina ha perdut el seu amic, el Sr. Monroe, i seguir-li la pista vol dir travessar el mar
i anar cap als països nòrdics. Doncs cap allà falta gent!
SÁNCHEZ DE ARIAS, Patricia. El camí de Marwan. Vilanova i la Geltrú: El Cep i la Nansa,
2017. ISBN 9788468334585
La fugida cap a una nova vida deixant enrere la por, la fam i la guerra. Aquest és un
camí fet de coratge i memòria.
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SANNA. Francesca. El viatge. Madrid: Impedimenta, 2016. ISBN 9788416542475
Travessar el mar serà un dels últims esculls que trobarà aquesta família que ha perdut
el pare i que relata el llarg patiment de fugir d’una guerra que no entens i que et canvia
per sempre la vida.
YOUNG, Rebecca. La tassa. Barcelona: Símbol, 2015. ISBN 9788415315278
Poètica visió de la recerca d’un nou món. Amb un clar gest de complicitat en la traducció del nom del protagonista, Dídac, que acabarà trobant, en una platja neta i deserta,
una nena que també busca un nou començar.

GRANS LECTORS
CORTÉS, Jordi. Bering, a la recerca d’Amèrica. Barcelona: Bambú, 2011. ISBN 9788483431764
Petropavlovsk, 1741. Una expedició emprèn el camí a Sibèria per trobar una ruta marítima segura entre Rússia i Amèrica. A bord d’un dels vaixells viatja un noi que, amb
només dotze anys, quedarà marcat per sempre per l’horror viscut en aquelles regions
fredes i inhòspites.
DÜRR, Morten. Zenobia. Sevilla: Barbara Fiore, 2018. ISBN 9788416985043
El viatge d’una nena siriana que fuig de la guerra. L’Amina s’embarca en una pastera
per arribar a un país en pau. Però el mar és perillós, i mentre l’Amina s’enfonsa a les
aigües, reviu moments de la seva vida abans de l’horror de la guerra. El record de Zenobia, valenta guerrera i reina de Palmira, li infon força.
FERRADA, María José. Mexique, el nom del vaixell. Il·lustr. Anna Penyas. Barcelona:
Libros del Zorro Rojo, 2017. ISBN 9788494650796
456 nens i nenes, fills de republicans, van embarcar al vaixell amb aquest nom. El que
havia de ser un viatge de tres o quatre mesos, arran de la derrota republicana es va
convertir en un exili perpetu.
GEDA, Fabio. En el mar hi ha cocodrils. Barcelona: La Galera, 2012. ISBN 9788424642815
Si neixes a l’Afganistan al lloc i el moment equivocats pot passar que, encara que
siguis un nen alt com una cabra i un dels que juga millor a Buzul-bazi, algú reclami la
teva vida. I així, un dia, la mare et diu que heu de fer un viatge i et fa prometre que seràs
un home com cal i et deixa sol.
GREDER, Armin. L’illa. Salamanca: Lóguez, 2015. ISBN 9788489804678
Un matí, els habitants de l’illa descobreixen un home a la platja. Encara que l’acullen,
prevalen en ells profunds temors que, finalment, els portaran a prendre una decisió
dràstica. Una història sobre la por davant els desconeguts.
GRILL, William. El viatge de Shackleton. Madrid: Impedimenta, 2015. ISBN 9788415979326
En els últims dies de l’edat heroica de les exploracions, Ernest Shackleton va somiar
amb travessar a peu el gelat cor de l’Antàrtida, un lloc de mars ferotges, muntanyes
inexplorades i un fred gelador.
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KAVAFIS, K. P. Ítaca. Il·lustr. Federico Delicado. Madrid: Nórdica, 2015. ISBN 9788416440245
Publicat l’any 1911 i aparentment inspirat en el viatge de tornada a casa d’Ulisses,
Ítaca és una invitació al viatge, una metàfora de la vida. Un poema que reflecteix la
profunda saviesa del poeta que, sense necessitat d’abandonar la seva ciutat natal, ha
estat capaç de fer tots els viatges.
LAWRENCE, Michael. Els manuscrits de la tetera. Il·lustr. Robert Ingpen. Barcelona: Blume, 2011. ISBN 9788489396791
L’intrèpid viatge de cinc petits peruans peluts i la seva recerca per trobar la terra no
escollida i per garantir la seguretat dels darrers de la seva espècie.
TAN, Shaun. Emigrantes. Sevilla: Barbara Fiore, 2011. ISBN 9788415208914
Què és el que porta tanta gent a deixar-ho tot per viatjar cap a un país desconegut, un
lloc en el qual no tenen família ni amics, on el futur és una incògnita? Aquesta novel·la
sense paraules és la història de qualsevol emigrant, i un homenatge a tots els que han
fet el viatge.
VANCELLS, Mireia. Negra memòria. Valls: Cossetània, 2013. ISBN 9788490341490
El relat s’inicia en un poble de la costa: el vell protagonista recorda l’estiu de 1845,
quan volia creuar l’Atlàntic per fer fortuna. Explica les peripècies que es veu obligat a
viure a partir d’aquell moment i la part més fosca d’alguns vaixells, així com també la
realitat dels indians d’ultramar.
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AIGUA I VIDA
PETITS LECTORS
BAILLY, Pierre; FRAIPONT, Céline. La sirena golafre. Barcelona: Base, 2014.

ISBN

9788416166329

El Petit Pelut no sap com sortir-se’n d’una aventura amb una formosa sirena, un munt
de brutícia, un cuc enamorat i la vella barca d’un misteriós capità.
BARROUX. On és l’estrella de mar? Barcelona: Símbol, 2016. ISBN 9788415315247
Un llibre per jugar i buscar que ajuda infants i adults a reflexionar sobre la importància
de respectar la natura i el nostre entorn.
CHILD, Lauren. Tingues cura del teu planeta. Barcelona: Serres, 2008. ISBN 9788498670912 (*)
En Carles ensenya la Laia a reciclar: primer, reduir el consum; després, reutilitzar els
materials, i tot seguit, reciclar. Al final, la Laia es convertirà en una campiona del reciclatge.
COMOTTO, Agustín. El mar va dir prou! Barcelona: La Galera, 2006. ISBN 9788424621490 (*)
Pot arribar un dia que el mar digui prou i hàgim de compartir, els animals i les persones,
més coses de les que mai hauríem imaginat.
EVE, Rosie. Quan el glaç es fon. Barcelona: Zahorí Books, 2019. ISBN 9788417374129
El clima està canviant. El sol està fonent els pols. Hi ha massa aigua i no hi ha prou glaç.
Aquest és el viatge èpic d’un os polar valent i ple d’esperança.
GRANT, Donald. El nostre planeta en perill. Barcelona: Joventut, 2008. ISBN 9788426136398 (*)
Tres històries per sensibilitzar els infants sobre els grans problemes ecològics actuals.
Els ajudaran a prendre consciència de la seva fragilitat.
GREEN, Jen. Per què he d’estalviar energia? Il·lustr. Mike Gordon. Barcelona: Barcanova,
2012. ISBN 9788448928995
Per què és important no malbaratar l’energia? Què podem fer nosaltres per contribuir a
estalviar-ne? Amb l’ajuda dels protagonistes d’aquesta història, trobaràs les respostes
a aquestes preguntes.
GRINDLEY, Sally. La playa de Pedro. Barcelona: Juventud, 2003. ISBN 9788426133144
La platja del poble on viu en Pedro és molt bonica. Un dia, un petrolier naufraga a prop
i el petroli ho envaeix tot. Malgrat la neteja i el pas del temps, encara hi ha taques negres arreu. Una mirada infantil a un desastre ecològic.
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LUNA, Marta. Quanta aigua! Il·lustr. Ximena Maier. Barcelona: Baula, 2013.

ISBN

9788447926954

Llibre de coneixements que mostra tres petites descobertes sobre l’aigua que els
adults poden compartir amb els infants.
SERRES, Alain. Mi casa azul. Il·lustr. Edmée Cannard. Madrid: Kókinos, 2008.

ISBN

9788496629783

Aquest és un viatge per l’univers que passa pel nostre planeta blau. Amb els seus tresors, els seus continents i la casa d’un nen que es mira el món i somnia.
WELLS, Robert E. Os polar, saps per què s’està fonent el teu món? Barcelona: Joventut,
2009. ISBN 9788426132333 (*)
A l’Àrtic, cada vegada es fon més gel. Això representa un greu problema per als ossos
polars. Robert E. Wells explica com és que el món té aquest problema i què podem fer
per ajudar a millorar-lo.

LECTORS MITJANS
ALCÁNTARA, Ricardo. Nirali y la gran nube. Il·lustr. Lorai López i Inés Moreno. Saragossa:
Edelvives, 2015. ISBN 9788426398376
Nenes de diferents llocs del món seran les encarregades d’ajudar l’ocell dels mil colors a defensar la mare Terra dels perills que l’assetgen.
BLOM, Kirsti; GABRIELSEN, Geir Wing. Un mar de plàstics. Barcelona: Takatuka, 2018.
ISBN 9788417383183

Un mar de plàstics explica com l’oceà s’està convertint en un abocador que afecta
greument la salut de la fauna i la flora marines. El llibre també aborda com podem
contribuir cadascú a solucionar-ho.
JUNYENT, Montse. Quantes arrels de gerd necessites per ser feliç? Il·lustr. Pep Boatella.
Barcelona: Comanegra, 2015. ISBN 9788416033669
Una família de castors comença una cursa desbocada per construir llodrigueres i acumular arrels de gerd. Els excessos tindran conseqüències greus al seu territori. Un
conte per explicar les crisis econòmiques i els valors que permetran recuperar-se de
la situació.
KROLL, Virginia. Un mensaje para Luna. Il·lustr. Zuzanna Celej. Madrid: Cuento de Luz,
2015. ISBN 9788416147151
La Luna sabia que no era fàcil veure una tortuga verda. De totes les tortugues marines
del món és l’espècie més amenaçada i, en canvi…
MARTÍNEZ, Rocío. La historia del Rainbow Warrior. Barcelona: Kalandraka, 2015.

ISBN

9788484649151

Aquesta és la història d’un vaixell amb els colors de l’arc de Sant Martí que, el 1978,
va començar a navegar per denunciar la caça indiscriminada de balenes i la contaminació dels mars.
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SÁNCHEZ, Francisco. Quan el mar va desaparèixer. Il·lustr. Bàrbara Sansó. Barcelona:
Joventut, 2013. ISBN 9788426140128
L’Alexandre veu vaixells al desert i en pregunta el perquè al seu pare. Aquest li explica
que, en un altre temps, allò era un mar enorme, fins que un dia unes màquines van
desviar l’aigua i van provocar un enorme desastre ecològic.

GRANS LECTORS
COSTAS, Ledicia. Jules Verne i la vida secreta de les dones planta. Barcelona: Barcanova, 2016. ISBN 9788448941185
La família de la Violeta amaga un secret mil·lenari que ha aconseguit mantenir en secret fins ara. Jules Verne, l’escriptor, ha desembarcat al port de Vigo amb un munt de
preguntes. Ho vol saber tot de les dones planta…
FUENTE, Josep Maria de la. La capsa de la fi del món. Barcelona: Empúries, 2008. ISBN
9788497873208

El moment en què viu en Marcel és un futur no gaire llunyà en què els efectes del canvi
climàtic ja s’han fet sentir: les costes del Mediterrani són escenari d’huracans, hi ha
problemes de subministrament d’aigua…
KORN, Wolfgang. La volta al món d’una armilla polar: una petita història sobre la gran
globalització. Il·lustr. Birgit Jansen. Barcelona: Takatuka, 2010. ISBN 9788492696345
Com es pot explicar la globalització? Doncs, per exemple, mitjançant una armilla polar.
Aquesta és la interessant història d’una armilla polar que mostra el rerefons i les xarxes de la globalització…
ROMEVA, Raül. Les aventures d’en Nao, el nen llenguado. Il·lustr. Albert Asensio. Barcelona: La Galera, 2016. ISBN 9788424658304
Quan en Nao tenia setze anys va travessar la porta que separa el regne humà del
submarí i es va convertir en un llenguado! Va conèixer un munt de personatges i va
descobrir moltes coses que no sabia sobre el fons del mar.
SEPÚLVEDA, Luis. Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar. Il·lustr. Miles
Hyman. Barcelona: Tusquets, 2006. ISBN 9788472237964
Luis Sepúlveda va prometre als seus fills escriure una història al voltant de la nefasta
gestió que fem del nostre entorn. Un entorn que ens brinda moltes coses bones.
VANLIERDE, Kirstin. Sequoia. Barcelona: Baula, 2012. ISBN 9788447924639
Una societat perfecta sota terra. A l’Exterior només hi ha mort i desolació. I un vast món
desconegut. La Marian el vol descobrir. Però el coneixement té un preu molt elevat.
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