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GELABERT, Damaris. Emocions i Sentiments: contes i cançons. Barcelo-
na: Tot Sona Records, 2003. ISBN 8493310603 
Un disc-llibre amb sis contes il·lustrats i un disc que inclou els contes i les 
seves cançons. Cadascun d’ells té a veure amb les emocions que el nen expe-
rimenta.  
I CD EMOCIONS (CONTES) 
 
 
 
HOFFMAN, Mary. El gran llibre de les emocions. Il·lustr. Ros Asquith. 
Barcelona: Joventut, 2013. (Com i Per què; 1) ISBN 978-84-2613-955-9 
Els pares i mestres trobaran en aquest llibre un manual pràctic per plantejar 
preguntes als seus infants, per ajudar-los a entendre allò que els passa en cada 
moment. I 15 HOF 
 
BRENIFIER, Oscar. Què són els sentiments? Il·lustr. Serge Bloch. Barcelo-
na: Edebé, 2006. (Superpreguntes) ISBN 84-2367-732-X  
Els llibres d’aquesta col·lecció s’estructuren en petits apartats, amb pregun-
tes, exemples i imatges divertides, que es converteixen en un recurs molt in-
tel·ligent per parlar dels grans temes de la vida amb els infants. I 15 BRE 

 
  
 
 
 
 
 
 
GRANS LECTORS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BRENIFIER, Oscar. El llibre dels grans contraris filosòfics. Il·lustr. Jacques 
Després. Barcelona: Cruïlla, 2008. ISBN 978-84-6612-045-6 
Amb una estètica molt trencadora i amb unes quantes preguntes molt ben tria-
des, aquest llibre ve a sumar-se als manuals de filosofia d’aquest autor expert en 
la matèria. I 15 BRE 
 
MANZANO, Eva. Receptes de pluja i sucre. Il·lustr. Mónica Gutiérrez Serna. 
Barcelona: Thule, 2010. ISBN 978-84-9259-545-7  
Un llibre molt bonic i imprescindible que pren l’estructura d’un receptari de 
cuina per parlar, de forma poètica, de les emocions. I 15 MAN 
 
PONCE, Àngels. Ensenya’m a ser feliç. Il·lustr. Miguel Gallardo. Barcelona: 
Ara, 2007. ISBN 978-84-9676-735-5 
Exercicis senzills i propostes pràctiques perquè pares i educadors puguin ajudar 
els infants a valorar el  que tenen, a ser crítics, saber perdonar... En definitiva, 
ser més feliços. RP 17 PON 
 
 
 
 



GUILLOPPÉ, Antoine. Petons per a cada moment. Madrid: Macmillan, 
2009. (Llibresaure) ISBN 978-84-7942-426-8  
Els petons són ideals per a molts moments de la vida. A vegades són d’amor, 
d’amistat, tendres, agosarats… Un petó trenca moltes barreres.  
I BLAU G (LLETRA DE PAL) 
 
MARLET. La increïble història del nen menjaparaules: un llibre per apren-
dre a expressar les emocions. 
Il·lustr. Jordi Sunyer. Barcelona: 
Babulinka Books, 2013. ISBN 978-
84-9415-901-5  
Gràcies al nen menjaparaules po-
dem saber què et passa quan et 
menges una paraula com ara 
«alegria». Una bona manera de po-
sar nom a allò que sentim. 
 I BLAU M 
 
MARLET. El pirata de les estrelles. Il·lustr. Albert D. Arrayás. Barcelona: 
Babulinka, 2014. (Llibres per a l’educació emocional). ISBN 9788494159046 
Una divertida història amb el pirata Ulises, sirenes, remolins de vent i… mol-
tes, moltes estrelles. El llibre va acompanyat d’exercicis d’educació emocional.  
I BLAU M 
 
PLA, Imma. Tu, com estàs? València: Brosquil, 2006. (Libros del Zorro Rojo) 
ISBN 8497952200 
Un divertit àlbum que parla dels sentiments.  
BEBETECA 
 
LECTORS MITJANS  
 
DAMM, Antje. Pregúntame. Madrid: Anaya, 2003. ISBN 84-6672-724-8 
Heus aquí un catàleg de preguntes i d’imatges molt suggerents que ben segur 
despertaran el diàleg  entre infants i adults. Quants interrogants buscant respos-
tes! I BLAU D  
 
ERLBRUCH, Wolf. La gran pregunta. Madrid: Kókinos, 2005. ISBN 84-
8834-262-4 
No us equivoquéssiu pas! Els infants es fan preguntes més profundes del que a 
vegades podem imaginar. Per què som aquí? Què hem vingut a fer al món?  
I BLAU E  
 
 



♦ NO SÉ QUÈ EM PASSA  
Preocupacions, neguits, angoixes...  
 
PETITS LECTORS 
 
COLE, Babette. La mare mai no em va dir… Barcelona: Serres, 2004. ISBN 978-
84-8488-118-6 
La curiositat dels nens fa que es qüestionin moltes coses. Els pares sabran trobar el 
moment oportú per respondre als seus dubtes. I BLAU C 
 
JERAM, Anita. Inés del revés. Madrid: Kókinos, 2011. ISBN 978-84-88342-38-6 
Un dia, l’Inés es lleva amb el peu esquerre i ho fa tot a l’inrevés. Sort de la mare, 
que, amb paciència i  imaginació, aconseguirà posar les 
coses del dret. I BLAU J 
 
LLENAS, Anna. El monstre de colors. Barcelona: 
Flamboyant, 2012. ISBN 978-84-939877-8-7 
El monstre de colors està fet un embolic. De mica en 
mica anirà posant ordre als seus sentiments. 
I BLAU L  
 
MARTIN, Andreu. La Bruna té enveja. Il·lustr. Cris-
tina Picazo. Barcelona: Baula, 2014. (Contes i Emo-
cions) ISBN 9788447928149 
Conte sobre emocions i sentiments amb lletra de pal per a primers lectors. Amb con-
sells per entendre i treballar l’emoció. I BLAU M (LLETRA DE PAL) 
 
VALENTINIS, Pia. El dubte. Barcelona: Libros del Zorro Rojo, 2010. ISBN 978-
84-92412-54-9  
Tothom té dubtes. I tu? I BLAU V 
 
LECTORS MITJANS  
 
FARRÉ, Lluís. El nen gris. Il·lustr. Gusti. Barcelona: La Galera, 2006. ISBN 978-
84-672-2204-3  
En Martí és un nen gris, que no s’emociona per res. Un fet excepcional, però, li farà 
tornar tots els colors. I VERMELL F 
 
GAVALDA, Anna. 35 quilos d’esperança. Il·lustr. Ximena Maier. Barcelona: Grup 
Promotor, 2004. ISBN 978-84-8435-973-5  
Al Gregoire no li agrada l’escola. El que li agrada és construir coses. L’avi l’entén, 
però els pares no. Un dia, tot es complica… I VERD GAV (Nens i nenes) 
 
 

PULLMAN, Philip. Lila i el secret dels focs. Alzira: Bromera, 2006. (Esfera; 7) 
ISBN 84-9824-017-4  
La Lila ha crescut al costat d’un pare expert en l’art de la pirotècnia. En sap els 
secrets i té passió pel foc. Per això farà el possible per fer callar aquells que creuen 
que la pirotècnia no és cosa de dones.  
I VERD PUL (Fantàstica) 
 
RICHTER, William Harlan. Ulls negres. Barcelona: Estrella Polar, 2012. ISBN 
978-84-9932-864-5  
D’un orfenat rus fins als carrers de Nova York: la petita Valentina ara es diu Wally, 
però no ha deixat de pensar en el seu origen: qui són els seus pares?  
JN RIC (Misteri-Terror) 
 
WALLIAMS, David. El noi del vestit. Il·lustr. Quentin 
Blake. Barcelona: Estrella Polar, 2010. (L’Odissea;21) 
ISBN 978-84-9932-078-6 
Hi ha coses que pocs nois gosarien dir als companys 
d’institut. Per exemple, que els agrada tant la roba feme-
nina que s’atrevirien a anar a classe amb faldilla i talons!  
I VERD WAL (Nens i nenes) 
 
 

♦ PER A SABER-NE MÉS 
 
INVENTARI  D’EMOCIONS 
  
PETITS LECTORS 
  
ARÀNEGA, Susanna; PORTELL, Joan; NOLLA, Anna. Les emocions. Barcelo-
na: La Galera, 2009. (Apre-nem; 8) ISBN 978-84-2463-236-6  
Llibre de coneixements per als més petits perquè a partir de fotografies d’infants 
comencin a conèixer  quines cares tenen les emocions. I 15 ARA 
  
BROWNE, Anthony. Com estàs? Barcelona: Hipòtesi; Pontevedra: Kalandraka, 
2012. ISBN 978-84-1517-020-4  
Inventari d’emocions bàsiques protagonitzat per un dels micos del gran autor 
anglès. I BLAU B 
 
GEIS, Patricia; FOLCH, Sergio. Sentiments! Barcelona: Combel, 2007. (Quico i 
Tula) ISBN 978-84-9825-258-3  
L’eix d’aquest llibre rau en el fet d’aprendre a reconèixer els sentiments, donar-los 
un nom i exemplificar-los amb diferents situacions. I BLAU G 
 



LECTORS MITJANS  
 
ANDERSEN, Hans Christian. L’aneguet lleig. Il·lustr. Max. Adaptació de Mercè 
Escardó. Barcelona: La Galera, 2002. ISBN 8424614623 
Qui no coneix la història d’aquest aneguet que tothom troba lleig? Creixerà amb 
aquesta càrrega fins a descobrir quin és el seu veritable origen. I VERMELL E 
 
BOUGAEVA, Sonja. Dues germanes tenen visita. Barcelona: Takatuka, 2010. 
ISBN 978-84-9269-646-8  
Les visites sempre són ben rebudes i fan il·lusió. Ara bé, si es tracta d’un parent pe-
sat que vol organitzar-te la vida, cal saber dir adéu! I BLAU B 
 
KUPERMAN, Nathalie. No vull sortir al pati! Il·lustr. Anaïs Vaugelade. Barcelona: 
Estrella Polar, 2011.(L’Odissea; 15) ISBN 978-84-9932-591-0 
«Les nenes no castiguen les altres nenes!», diuen els pares. Però a ella l’obliguen a 
quedar-se al costat de les escombraries tota l’hora del pati.  
I VERD KUP (Nens i nenes) 
 
POLICARPO, Jaume. Cyrano de Bergerac/Edmond Rostand. Dibuixos: Francesc 
Santana. Alzina: Bromera, 2008. (El Micalet Teatre;32) ISBN 9788498243307 
Qui no coneix la bonica història de Cyrano, que per culpa del seu nas descomunal-
ment gros no va gosar mai declarar el seu amor? I T POL 
 
REYNOLDS, Peter H. El punto. Barcelona: Serres, 2005. ISBN 8484881105 
Una preciosa faula sobre l’esperit creatiu que tenim tots al nostre interior. Un conte 
molt útil per a treballar l’autoestima i la creativitat. I VERMELL R 
 
GRANS LECTORS  
 
GREEN, John. No està escrit a les estrelles. Barcelona: Estrella Polar, 2012. 
(Vostok) ISBN 978-84-9932-863-8 
Podria ser  una història més sobre l’experiència vital d’algú que pateix càncer, però 
el  to i la veu de la protagonista la fa especialment interessant JN GRE 
 
JUANMIQUEL, M. Àngels. La vergonyosa excusa de la hiena. Il·lustr. Cristina 
Picazo. Barcelona: Cruïlla,2013. ISBN 978-84-6613-368-5  
Un cas de bullying escolar explicat des del patiment del nen protagonista. L’amistat 
amb un altre company i la passió per la natura són la clau per superar la situació.  
I VERD JUA (Nens i nenes) 
 
PALACIO, R. J. Wonder. Barcelona: La Campana, 2012. ISBN 978-84-9673-571-2  
La vida d’un infant amb la cara deformada pot ser un infern. De ben poc li servirà a 
l’institut ser divertit i intel·ligent. Però i els seus amics? I els seus pares? Com és la 
vida d’aquells que l’estimen? JN PAL 

LANDA, Mariasun. Un cocodrilo bajo la cama. Il·lustr. Arnal Ballester. Madrid: Ed. 
SM, 2008. (El Barco de Vapor) ISBN 9788434898806 
Un dia, el protagonista troba un cocodril sota el llit. Quan decideix dir-l’hi al metge, 
descobreix que pateix una malaltia motivada per l’aïllament i la necessitat de sentir-se 
estimat. I VERD LAND (Animals)  
 
MOURE, Gonzalo.  Maíto Panduro. Il·lustr. Fernando Martín Godoy. Zaragoza: Luis 
Vives, 2012. (Ala Delta) ISBN 8426348564 
El pare de Maíto és a la presó. Com que és analfabet es comunicaran a través de di-
buixos, fins que el pare aprèn a llegir. I VERD MOU (Nens i nenes)  
 
RAVISHANKAR, Anushka. Excuses, excuses. Il·lustr. Gabrielle Manglou. Barcelona: 
Takatuka, 2012. ISBN 978-84-92696-82-6  
En Nil es marca com a objectiu acomplir tota una sèrie de propòsits... però sempre hi ha 
algun entrebanc estrafolari que li ho impedeix... ah, excuses!  
I VERMELL R 
 
GRANS LECTORS  
 
ALAPONT, Pasqual. El racó de Penèlope. Barcelona: Cruïlla, 2012. (Gran Angular; 
170) ISBN 978-84-661-3113-1  
En Zinc Peris és un adolescent a qui només de veure una noia li tremola el cos i és inca-
paç de parlar amb naturalitat. Gràcies a l’ajuda d’un cuiner que treballa a casa seva, 
anirà aprenent l’essència de la vida. JN ALA  
 
AMMANITI, Niccolò. Tu i jo. Barcelona: Angle, 2012. (Narratives; 58) ISBN 978-84-
15307-01-3.  
Relat dur i punyent que narra l’angoixa de l’adolescència, la fragilitat i les inseguretats 
que molts joves pateixen i la superació davant dels seus problemes. JN AMM 
 
KELLY, Jacqueline. La evolución de Calpurnia Tate. Barcelona: Roca, 2011. ISBN 
9788492833153 
La Calpurnia no vol ser com les altres: a ella li agrada la natura, i mentre la mare li in-
tenta inculcar els costums de les senyoretes de l’època ella es desviu per observar el pai-
satge, capturar animalons i prendre apunts a la seva llibreta. N KELLY   
 
NICHOLLS, Sally. Maneres de viure per sempre. Barcelona: Cruïlla, 2009. ISBN 978-
84-66123-38-9 
En Sam té onze anys i una malaltia greu, i escriu un dietari amb les vivències i desitjos 
dels que seran els darrers dies de la seva vida. Amb humor i respecte, la història re-
flexiona sobre la mort i tot el que acompanya aquesta crua realitat. JN NIC  
 
 
 



PITCHER, Annabel. La meva germana viu sobre la llar de foc. Barcelona: La 
Galera, 2012. (La Galera Jove; 8) ISBN 978-84-246-4279-2 
Aquesta és una història tendra i commovedora, la d’una família trencada per una 
desgràcia, relatada des del punt de vista innocent del Jamie, el germà petit.  
JN PIT  
 
SAINT-ÉXUPERY, Antoine de. El Petit príncep. Barcelona: Laia, 1983. (El Nus) 
ISBN 8472226824 
Un llibre d’una gran senzillesa, que ens parla de l’amistat, l’amor, la responsabilitat 
i el sentit de la vida. JN SAI  
 
TELLER, Janne. Nada. Barcelona: Seix Barral, 2011. (Biblioteca Furtiva) ISBN 
9788432296963 
Història explicada amb ulls innocents d’infants, on anem desgranant veritats com 
temples que posaran a prova més d’una persona i ens portaran a la part més negra 
de l’ésser humà. N TELLER  
 

♦ ALEGRIA 
 
PETITS LECTORS  
 
JADOUL, Émile. Que ve el llop! Barcelona: Baula, 2002. (Cuca de Llum; 1) 
ISBN 978-84-479-1180-6  
Que ve el llop! Tots corren esperitats a refugiar-se a casa, tots sembla que fugen, 
però... quan arribi el llop, sorpresa! BEBETECA  
 
ROSEN, Michael. Vamos a cazar un oso. 
Il·lustr. Helen Oxenbury. Caracas: Ekaré, 
2012. ISBN 9802571065  
Un pare i els seus fills van al bosc tot cantant, 
decidits i valents, a caçar un ós, fins que... pot-
ser no són tan valents! I BLAU R  

 
LECTORS MITJANS  
 
BIDARI, Bono. Jo, Elvis Riboldi. Barcelona: 
La Galera, 2011. ISBN 978-84-246-3684-5  
L’Elvis Riboldi sembla que tingui molt mala 
sort. N’hi passen, de coses..., i ell no en té la culpa! Sort que a la fi se sabrà el per-
què de tot plegat. 
I VERD BID (Aventura) 
 
 

FOLCK, Jordi. La dona vestida de negre. Barcelona: Barcanova, 2011. (Antaviana 
Nova; 175) ISBN 97884-489-2876-6  
Una trama ben lligada, plena de suspens psicològic, ambientada en la Barcelona actual. 
Narra la vida d’una noia turmentada des que ha tingut un accident de cotxe i ha quedat 
relegada a una cadira de rodes. JN FOL  
 
VANDERBEKE, Birgit. Musclos per sopar. Barcelona: La Galera, 2009. (Nàufrags; 
5) ISBN 978-84-246-3074-4  
Una família espera l’arribada del pare mentre preparen musclos. El relat va desgranant 
la relació entre tots els membres de la família i el pare, un home autoritari i violent del 
qual fins aleshores ningú no s’havia atrevit a parlar-ne de manera oberta. JN VAN 
 

♦ AUTOESTIMA 
AGRADAR-SE, COMPLEXOS, INSEGURETAT, TIMIDESA... 
 
PETITS LECTORS  
 
FALCONER, Ian. Olívia i les princeses. València: Andana, 2014. ISBN 978-84-
9415-442-3  
Torna la porqueta Olívia més divertida que mai. Aquesta vegada vol ser princesa però, 
com sempre, no vol ser una princesa més, vol ser algú molt i molt especial. I BLAU F 
 
GLIORI, Debi. T’estimaré sempre, petitó. Barcelona: Estrella Polar, 2013. (Timun 
Mas) ISBN 9788415790822 
Tots som igual d’importants per a les persones que ens estimen; tan és que siguem alts, 
prims, grassos, baixets… BEBETECA 
 
LIENAS, Gemma. Sóc un monstre. Il·lustr. Àfrica Fanlo. Bar-
celona: La Galera, 2008. Fada Menta. ISBN 9788424628895 
En Max ho trenca tot, fa mal als altres… És un monstre, com li 
diuen que és? Fins i tot ell mateix s’ho comença a creure… 
 I BLAU L (LLETRA LLIGADA) 
 
MARTÍ, Meritxell. Los celos vienen… y se van. Il·lustr. Xavier Salomó. Barcelona: 
Almadraba, 2013.(Toni i Tina) ISBN 9788415207733 
Conte per treballar les emocions. Al final hi ha una guia adreçada a familiars i educa-
dors. I BLAU M 
 
WAECHTER, Philip. Yo. Sta. M. de Tormes: Lóguez, 2005. ISBN 978848980-487-6  
Quines coses saps fer? Quines coses t’agraden? Quines coses et fan feliç? Amb qui les 
vols compartir? Aquest ós sí que té clar que cal estimar-se un mateix. I BLAU W 
 
 
 



GREDER, Armin. L’illa: una història quotidiana. Salamanca: Lóguez, 2003. ISBN 
978-84-89804-67-8 
Què passa si de cop i volta apareix en un indret un home estrany que parla una altra 
llengua, vesteix diferent…? La ràbia i la por s’apodera de la gent de la contrada… 
 I VERMELL G 
 
SACHAR, Louis. Hi ha un nen al lavabo de les nenes. Barcelona: Cruïlla, 2005. (El 
Vaixell de Vapor. Sèrie Taronja; 134) ISBN 978-84-661-0672-6 
En Bradley és agressiu amb els companys. A classe no escolta, no fa els deures i la 
mestra el té arraconat. L’arribada d’un nen nou i l’ajuda d’una psicòloga canviaran 
les coses. I VERD SAC (Nens i nenes) 
 
WILD, Margaret. Guineu. Il·lustr. Ron Brooks. Barcelona: Ekaré, 2005. ISBN 
978-84-933060-8-3.  
El gos i la gralla són bons amics. Junts fan un bon tàndem. Però la seva amistat es 
veurà trencada per l’aparició de la guineu, que amb la seva enveja i astúcia aconse-
guirà enemistar-los. I BLAU W 
 
GRANS LECTORS 
 
BONDOUX, Anne-Laure. Les llàgrimes de l’assassí. Barcelona: Baula, 2012. 
ISBN 978-84-479-2513-1 
Novel·la molt crua, ambientada a la Patagònia, en la qual el protagonista haurà de 
conviure amb l’assassí  dels seus pares per poder sobreviure. 
 JN BON (Misteri-Terror) 
 
BOSCH, Lolita. M. Madrid: Cruïlla, 2005. (Gran Angular. Alerta Roja; 33) ISBN 
978-84-661-1273-4 
M mai no podrà jugar a bàsquet, ni estudiar veterinària, ni tornar veure el seu millor 
amic. Tampoc celebrarà el seu dissetè aniversari. El pare el matarà divuit hores 
després que hagis començat a llegir la seva història... JN BOS  
 
BURGAS, Àngel. Noel et busca. Barcelona: La Galera, 2012. (Lluna Roja; 32) 
ISBN 978-84-246-4459-8  
L’Enric es desperta al llit d’un hospital. No recorda res. La policia el vigila i no sap 
per què. Novel·la trepidant, sorprenent i impactant que no deixa indiferent.  
JN BUR  
 
CALVINO, Italo. El barón rampante. Madrid: Siruela,1989. (Libros del tiempo) 
ISBN 8478440127  
Clàssic de la literatura que narra la història d’un nen que, després d’una discussió 
amb el pare, decideix anar a viure sobre un arbre. Allà hi passarà tota la vida.  
N CALVINO  
 

BERTRAM, Rüdiger. Coolman i jo. Alzira: Bromera, 2011. ISBN 978-84-15390-
32-9  
En Kai és un noi que té la mala sort d’anar acompanyat d’en Coolman, un super-
heroi que només ell pot veure i que sempre el fica en els embolics més estrambò-
tics. I VERD BER (Aventura)  
 
CABEZA, Anna. El misteri de la tifa de gos abandonada. Il·lustr. Toni Batllori. 
Barcelona: Bambú, 2012. ISBN 978-84-8343-202-0  
Si vius amb la teva iaia i amb dues amigues seves que 
tenen el costum de resoldre misteris, ja tens diversió 
assegurada. I si no pregunteu-l’hi al Marcel, a veure 
què us explica!  
I VERD CAB (Aventura) 
 
CARRANZA, Maite. Vols ser el nòvio de la meva 
germana? Barcelona: Edebé, 2002. (Tucan) ISBN 8423662314 
L’Alícia té una germana que es diu Sònia, i això seria fantàstic si no fos que la 
Sònia és una adolescent amb totes les conseqüències. Vols ser el nòvio de la seva 
germana? A veure si així la deixa en pau! I VERD CAR (Nens i nenes) 
 
DURAN, Teresa. Potpetit. Il·lustr. Jordi Viladoms. Barcelona: Edicions del Pirata, 
2004. ISBN 978-84-933967-1-8  
En Potpetit té un gos, i és ell qui ens explica, d’una manera divertida, la gesta del 
seu amo per aconseguir derrotar l’ogre que tenia atemorit el regne de Terramolsa.  
I VERMELL D 
 
LOBEL, Arnold. El porquet. Barcelona: Hipòtesi, 2010. ISBN 978-84-9366671 
El porquet, cansat que la grangera li netegi la porquera, decideix marxar a la recer-
ca d’un gran bassal on relaxar-se, però, ai!, no serà tan fàcil. I BLAU L 
 
LLUCH, Enric. Cavaller o cavalleressa, ho sabràs ben de pressa. Il·lustr. Manuel 
Ortega. Barcelona: Edebé, 2012. (Tucà. Taronja; 20) ISBN 978-84-236-8001-6 
El cavaller Joan d’Emigrau està trist. Una caiguda del cavall l’ha prostrat en una 
cadira i no es pot dedicar als seus afers. Caldrà un altre cavaller per ajudar-lo a tirar 
endavant. I VERD LLU (Aventura) 
 
PRATS, Joan de Déu. Setze contes divertits i un parell de seriosos. Barcelona: 
Edicions del Pirata, 2005. ISBN 978-84-933967-8-7 
Uns astronautes que exploren un planeta, un vampir vegetarià, una oficina que és 
un circ, un ninot de neu empiocat... i altres històries divertides i ocurrents.  
I VERD PRA (Fantasia) 
 
 



GRANS LECTORS  
 
CAMILLERI, Andrea. La concessió del telèfon. Barcelona: Edicions 62, 1999. (El 
Balancí; 344) ISBN 97884-297-4505-4  
Sicília, finals del segle XX. En Filippo demana la concessió d’una línia de telèfon, 
però abans no supera els tràmits burocràtics haurà de passar per un calvari de maqui-
nacions, xantatges, equívocs i conspiracions. A N CAMILLERI 
 
FORMIGUERA, Pere. Nirvana. Barcelona: Barcanova, 2012. ISBN 978-84-489-
3047-9 
L’Hipòlit Pinyol haurà de passar per un munt de reencarnacions abans d’aconseguir 
arribar al nirvana: gos, lloro, aranya… fins i tot abat de Montserrat!  
A JN FOR (Fantàstica) 
 
FERRI, Jean Yves. El retorn a la terra. Il·lustr. Manu Larcenet. Barcelona: Bang 
1. L’autèntica vida. 2006. ISBN 978-84-934647-4-5 A C FER   
2. Els projectes. 2006. ISBN 978-84-935272-1-1 A C FER 
En Manu i la Marieta són uns urbanites que decideixen anar a viure a les Romegueres 
a respirar aire net i viure envoltats d’ocells i natura, però, ai!, no és tot tan fàcil!  
 
GIBBONS, Stella. La hija de Robert Poste. Madrid: Impedimenta, 2010.  
ISBN 9788493760137 
En morir el seu pare, la Flora Poste ha d’anar a viure a la granja dels seus parents. Les 
seves idees xocaran una mica amb les dels seus oncles i cosins.  
N GIBBONS  
 
MANSO, Anna. Canelons freds. Barcelona: Cruïlla, 2008. (Gran Angular; 155) 
ISBN 978-84-661-2163-7  
El dia que la professora de la Didi l’obliga a escriure una novel·la per entregues, la 
seva vida i la de la seva amiga es transformen en una aventura esbojarrada. 
I VERD MAN (Nens i nenes)  
 
MENDOZA, Eduardo. Sin noticias de Gurb. Barcelona: Seix Barral, 1996. 
(Biblioteca Breve) ISBN 8432206407 
Dos extraterrestres van a parar a la Terra, però es perden l’un a l’altre. La recerca de 
Gurb, que ha pres la forma de la cantant Marta Sánchez en la Barcelona preolímpica, 
és absolutament hilarant! N MENDOZA 
 
SAFIER, David. Maldito karma. Barcelona: Seix Barral, 2012. (Biblioteca Formen-
tor) ISBN 9788432228582 
Una presentadora famosa ha descuidat la família per obtenir la fama. Tindrà dificul-
tats per recuperar la feina que no ha fet i haurà de superar estadis diferents per acon-
seguir un bon karma. N SAFIER  
 

MARTÍ, Meritxell. Quina ràbia de joc. Il·lustr. Xavier Salomó. Barcelona: 
Castellnou, 2013. (Toni i Tina; 2) ISBN 978-84-15206-65-1  
La Tina té mal perdre. Es va escalfant fins que llença les fitxes per terra i, si et 
descuides, el tauler i tot! Feina tindrà el Toni a fer-li recuperar la calma.  
I BLAU M 
 
OLDLAND, Nicholas. L’ós que abraçava els arbres. Sant Cugat del Vallès: 
Símbol, 2010. ISBN 978-8495987-72-3  
Un ós amable abraça tot allò que troba pel bosc fins que un dia un llenyataire 
que vol tallar un arbre, farà que es comporti quasi com un llop ferotge.  
I BLAU O 
 
ORAM, Hiawyn. Fernando furioso. Il·lustr. Satoshi Kitamura. Caracas: Ekaré, 
2006. ISBN 9802570613  
Una nit la mare d’en Ferran li prohibeix quedar-se veient la televisió. Llavors el 
nen esclata en una fúria sense límits. Un enfocament humorístic del tema de la 
ràbia.  
I BLAU O  
 
WRIGHT, Cliff. Tres óssos. Barcelona: Joventut, 2006. ISBN 978-84-261-
3492-9  
Tres óssos protagonitzen un conte en el qual apareixen els sentiments de la gelo-
sia i de la ràbia. Tot  succeeix quan se’ls enfonsa la barca un dia de tempesta.  
I BLAU W  
 
LECTORS MITJANS  
 
ALCÁNTARA, Ricardo. El xaman de la tribu. Il·lustr. Gusti. Barcelona: Cro-
mosoma, 2007. ISBN 978-84-9572777-0   
En una tribu de l’Amazònia, el xaman de la tribu ha mort i cal trobar-li un suc-
cessor. El Mico, el Colibrí i  la Guineu són els escollits, i hauran de demostrar 
qui mereix ser el nou xaman. I VERD ALC (Aventura) 
 
ALIAGA, Roberto. El príncep dels embolics. Il·lustr. Roger Olmos. Barcelona: 
Baula, 2009. ISBN 978-84479-19550 
Un corb és l’encarregat de sembrar la malícia 
entre els elements vitals d’una alzina. A poc 
a poc, les diferents parts de l’arbre deixen de 
fer el que toca i el resultat és catastròfic. 
 I VERMELL A 
 
 
 



HERNÀNDEZ, Pau Joan. La balada del funicular miner. Barcelona: Cruïlla, 
2013. (Gran Angular; 172) ISBN 978-84-661-3369-2 
Diferents misteris trasbalsen la vida d’un tranquil poble de muntanya. La clau 
està en el vell funicular en desús. JN HER  
 
RUIZ ZAFÓN, Carlos. El príncep de la boira. Il·lustr. C. Gatagán. Barcelona: 
Edebé, 1993. (Periscopi) ISBN 8423632644 
La família del Max es trasllada a viure a un poble del canal de la Mànega. La 
tranquil·litat s’esberlarà quan apareix el Príncep de la boira, que concedeix de-
sitjos a canvi de pagar un alt preu. I VERD RUI (Misteri-Terror) 
 
SAMPERE, Josep. El pou darrere la porta. Barcelona: Barcanova, 2009. 
(Antaviana Jove; 155) ISBN 97884-489-2456-0  
L’Olga i l’Àlex investiguen una sèrie de fets misteriosos que els han passat als 
veïns del seu bloc. La  investigació, però, es converteix en una aventura arrisca-
da. JN SAM  
 

♦ RÀBIA 
  
PETITS LECTORS  
 
ALLANCÉ, Mireille d’. Quina rebequeria. Barce-
lona: Corimbo, 2010. ISBN 978-84-936185-8-2 
La protagonista s’enfada fàcilment. Un dia, a l’hora 
de sopar contesta malament i ha d’anar a reflexionar 
a l’habitació, on repensa les seves accions.  
I BLAU A 
 
CARRIER, Isabelle. Una mica de mal humor. Bar-
celona: Joventut, 2012. ISBN 9788426139467 
Quan en Pit i en Pat es coneixen, es fan inseparables, però amb el temps co-
mencen a no estar d’acord… Un àlbum il·lustrat que explora els sentiments i 
les relacions.  
I BLAU C 
 
GOOSSENS, P. Sóc un drac! Il·lustr. Thierry Robberecht. Barcelona: Baula, 
2003. ISBN 978-84-479-1136-3  
Un nen s’enfada molt quan no li permeten fer una cosa, tant que s’imagina que 
es converteix en un drac cada vegada més encès. Els seus pares no ho tindran 
fácil . 
I BLAU G 
 
 

♦ TRISTESA 
 
PETITS LECTORS  
 
BAUER, Jutta. La reina de los colores. Salamanca: Lóguez, 2014.  
ISBN 978-84-89804-60-9  
Una reina sense colors ha d’intentar descobrir-los per ser feliç. I BLAU B  
 
BROWN, Peter. El jardí curiós. Barcelona: Takatuka, 2010.  
ISBN 978-84-92696-24-6  
Un nen descobreix un jardí escarransit i trist en una ciutat grisa. Decideix ajudar a fer-
lo créixer, sense imaginar-se el que està a punt de provocar.  
I VERMELL B  
 
CALDERS, Pere. Raspall. Il·lustr. Carme Solé Vendrell. Barcelona: Hymsa, 1981 
ISBN 8471831821  
El nen Sala va tenir un disgust enorme el dia que van donar el seu gos al jardiner, i va 
buscar alguna cosa a qui poder dedicar l’amor que sentia pel gos. I VERMELL C 
 
MARTÍ, Meritxell. ¡Adiós tristeza! Il·lustr. Xavier Salomó. Barcelona: Almadraba, 
2013. (Toni Tina) ISBN 9788415207726 
Un conte que treballa les emocions. Al final del conte hi ha una guia adreçada a fami-
liars i educadors. I BLAU M  
 
LECTORS MITJANS  
 
BOSCH, Lolita. L’Àlex i allò que no es veu. Il·lustr. Ignasi Blanch. Barcelona: Baula, 
2009. (Ala Delta. Sèrie Blava; 32) ISBN 978-84-479-1966-6 
L’Àlex ha decidit buscar i lluitar contra allò que no es veu i que té a veure amb la ma-
laltia de la seva mare. I VERMELL B 
 
CIRICI, David. Molsa. Il·lustr. Esther Burgueño. Barcelona: 
Edebé, 2013. (Tucà) ISBN 978-84-683-0897-5    
En Molsa és un gos que ha vist com la seva llar i la família 
amb qui vivia desapareixen en caure una bomba. Aleshores 
comença un llarg viatge. I VERD CIR (Animals) 
 
FERNÁNDEZ PAZ, Agustín. Murs. Il·lustr. Xan López 
Domínguez. Barcelona: Cruïlla, 2010. (El Vaixell de Vapor. Sèrie Blava; 169) ISBN 
978-84-661-2601-4 
L’Helena i en Joel són dos amics inseparables. Un dia, però, l’alegria desapareix dels 
carrers i s’hi escampa la por i l’odi. Es construirà un mur que separarà una i altra banda 
de la ciutat.  I VERMELL F 
 



GIL, Bea. Llavors de paper.Il·lustr. Bea i Silvia Gil.Barcela: Bromera, 2013. 
ISBN 9788490261767  
El bosc corre perill! Encegada pel desig d’escriure una bella història, l’Eyla tren-
ca l’equilibri i està convertint els arbres en paper. Mentrestant, la Naia respon 
decidida a la crida dels animals. Com podrà salvar el paisatge?  
I VERMELL G 
 
LEEUWEN, Joke van. Quan el meu pare era un arbust. Barcelona: Cruïlla, 
2013. (El Vaixell de Vapor Sèrie Taronja; 188) ISBN 978-84-661-3205-3 
El pare de l’Èlia se’n va a la guerra i ella ha d’emprendre un viatge complicat a 
la recerca de la seva mare, que viu al país veí. I VERD LEE (Aventura) 
 
WALDRON, Kevin. El Sr. Rondó i el malentès al zoo. Barcelona: Flamboyant, 
2012. ISBN 978-84-938602-7-1 
El senyor Rondó comença el dia malament: es posa la jaqueta del seu fill per 
error. Li sembla que està gras, que es fa vell, i està trist. I BLAU W 
 
GRANS LECTORS  
 
BARÓ, Santi. La lluna de gel. Barcelona: Barcanova, 2011. (Antaviana Nova; 
173) ISBN 978-84-489-2769-1  
L’Ileana és una jove romanesa que marxa del seu entorn a la recerca d’un somni 
i seguint una falsa  promesa. No passarà res del que s’imaginava. JN BAR 
 
BURTON, Tim. La trista mort del noi ostra. Barcelona: Angle, 2007. ISBN 
978-84-96521-61-2 
Tim Burton escriu breus històries sinistres protagonitzades per nens incompresos 
i solitaris que intenten trobar l’acceptació en un món massa cruel. P BURTON 
 
GILI, Alícia; ROMERO, Sílvia. El camí del Bandama vermell. Barcelona: Co-
lumna, 2010. (Columna Jove; 251) ISBN 978-84-9932-101-1 
De sobte, uns jeeps carregats de soldats canvien la vida d’uns infants, que seran 
separats de les famílies i convertits en soldats. JN GIL 
 
MARTÍ i POL, Miquel. L’aniversari. Il·lustr. Carme Solé Vendrell. Barcelona: 
Hymsa, 1983. ISBN 8471832925 
El dia que feia deu anys del casament del senyor M, aquest va reflexionar sobre 
el que havia fet durant aquell temps. I va decidir canviar. I VERMELL M 
 
PALUMBO, Daniela. Les maletes d’Auschwitz. Barcelona: Estrella Polar, 
2012. (L’Odissea; 22) ISBN 97884-271-3513-0  
A Auschwitz, hi ha una vidriera que separa els visitants d’un munt de maletes. 
En cadascuna hi ha un nom i una adreça. L’autora en va agafar sis i va relatar les 
històries de les persones que les havien  portat. JN PAL  

ROCA, Elisenda. Fora malsons! Il·lustr. Cristi-
na Losantos. Barcelona: Bambú, 2012. ISBN 
978-84-8343-166-5 
Una àvia s’empesca una manera divertida per 
ajudar al seu nét a superar un problema tan 
comú com són els malsons. I BLAU R 
 
SOMMER-BODENBURG, Angela. Històries 
de por. Il·lustr. Helga Spiess. Alzira: Bromera, 
2008. (El Micalet Galàctic; 49) ISBN 978-84-
7660-247-8 
En Florià està malalt a casa i s’avorreix, fins que li comencen a explicar històries de 
por i escriu les seves pròpies.  
I VERD SOM (Misteri-Terror) 
 
WADDELL, Martin. Contes terrorífics sobre ogres, diables, fantasmes i altres cria-
tures màgiques. Il·lustr. Tony Ross. Barcelona: Beascoa, 2007. ISBN 978-84-488-
2598-0 
Tot un catàleg de contes sobre els personatges més terrorífics: ogres, diables, fantas-
mes i altres éssers misteriosos. I VERMELL W 
 
GRANS LECTORS  
 
FERNÁNDEZ PAZ, Agustín. Aire negre. Alzira: Bromera, 2007. (Espurna) ISBN 
978-84-7660-585-1 
A través de l’escriptura, la pacient del doctor Moldes aconseguirà obrir la seva ment. 
Però a vegades recordar és un perill i el psiquiatre es veurà immers en un misteri que 
va més enllà dels límits de la comprensió. JN FER  
 
GAIMAN, Neil. El llibre del cementiri. Barcelona: Estrella Polar, 2009. (L’Illa del 
Temps; 19) ISBN 978-8492790-79-1  
Un nen s’escapa casualment de l’assassí de la seva família i va a parar en un cementi-
ri. Allà, els seus habitants decidiran protegir-lo. 
I VERD GAI (Misteri-Terror) 
 
GARCIA LLORCA, Antoni. La mala bèstia. Barcelona: Proa, 2003. (Joves Adults; 
4) ISBN 978-84-2464054-3 
Per evitar anar a la guerra, en Baltasar es refugia en un poble dels Pirineus. Unes 
morts estranyes, un  personatge misteriós que imaginen com a home llop, els esdeve-
niments... el faran fugir d’allí. JN GAR  
 
 
 



WORMELL, Chris. ¡Fieras feroces!. Barcelona: Joventut, 2010. ISBN 978-
84-261-3793-718 
En Joan s’endinsa a un bosc que la seva mare li ha dit que està ple de feres. 
Però qui tindrà més por, el  nen o les feres ferotges?  
I BLAU W  
 
ZENTNER, Jorge. Menjapors. Il·lustr. Tàssies. Bar-
celona: Destino, 2001. ISBN 84-9710-000-X  
El menjapors es menjarà els malsons i les pors. Així 
tothom podrà dormir plàcidament. I BLAU Z 
 
LECTORS MITJANS  
 
CASAS, Lola. Música i poemes per a petits monstres. 
Il·lustr. Mercè Canals. Barcelona: Pub. Abadia  de Montserrat, 2009. (Lluerna; 
10) ISBN 978-84-8415-911-7  
Poemari musical on el doctor Frankestein canta una cançó de bressol; un vam-
pir visita el dentista, els esquelets ballen claqué… Fantasmes, homes llop, 
trolls... tots hi tenen el seu espai. I P CAS 
 
COLOM, M. Rosa. Creus en els fantasmes? Il·lustr. Mabel Pièrola. Alzira: 
Bromera, 2008. (L’Elefant; 13) ISBN 978-84-9824-267-6  
Cinc relats farcits de fenòmens estranys: aparicions i desaparicions inexplica-
bles, materialitzacions misterioses que ens faran creure o no en els fantasmes. I 
VERD COL (Fantasia)  
 
FOLCK, Jordi. Llibre d’encanteris de la vella Taràndula. Barcelona: La Ga-
lera, 2012. ISBN 978-84-246-4270-9  
En Pere es vol venjar del nen que li ha trencat el cotxe teledirigit, i per això 
comença a llegir el llibre d’encanteris que li va deixar l’avi abans de morir. 
Però tot es descontrola... I VERD FOL (Fantasia) 
 
GRIPE, Maria. Els fills del bufador de vidre. Barcelona: Cruïlla, 2003. (El 
Vaixell de Vapor. Sèrie Toronja) ISBN 978-84-7629-130-6  
Un cavaller misteriós segresta els nens del bufador de vidre i els porta a casa 
seva. Gràcies a la bruixa Aleteig aconseguiran tornar a casa.  
I VERD GRI (Fantasia) 
 
LABBÉ, Brigitte; PUECH, Michel. El coratge i la por. Barcelona: Cruïlla, 
2006. (Pensa-hi) ISBN 978-84-661-1308-3  
A través de diferents situacions quotidianes, el llibre ens fa reflexionar sobre la 
por i el coratge per enfrontar-nos-hi. I 17 LAB 
 

♦  VALENTIA 
 
PETITS LECTORS  
 
BROWN, Anthony. El túnel. Mèxic DF: Fondo de Cultura Económica, 2011. 
(Los Especiales a la Orilla del Viento) ISBN 978-968-16-3971-6 
La Rosa i en Juan són germans encara que no s’entenen gaire bé. Fins que en 
Juan s’endinsa en el túnel  i corre perill. La Rosa haurà de deixar enrere les re-
cances per salvar-lo. I VERMELL B 
 
KÖNNECKE, Ole. ¡Tú puedes! Salamanca: Lóguez, 2010. (Rosa y Manzana; 
226) ISBN 978-84-96646-46-9 
De vegades, els reptes de la vida són més grans que la valentia i les forces per 
superar-los. Llavors cal tancar els ulls i aprendre a superar les pors! I BLAU K 
 
MELLING; David. La caça del petó. Barcelona: Beascoa, 2012. ISBN 978-84-
488-1340-6 
Un petó reial s’ha escapat de palau. Caldrà un valerós cavaller per anar a cercar-
lo. Boscos plens de feres i dracs immensos són els obstacles que trobarà abans 
d’aconseguir el seu objectiu. I BLAU M 
 
NESQUENS, Daniel. Com un peix a l’aigua. Il·lustr. Riki Blanco. Barcelona: 
Thule, 2007. (Trampantojo; 39) ISBN 978-84-96473-60-7 
L’Oceà és un nen que va en cadira de rodes. Per això, quan és dins l’aigua se 
sent lleuger com una ploma i ja no té por de res! I BLAU N 
 
RAMOS, Mario. Sóc el més fort! Barcelona: Corimbo, 2002. ISBN 978-84-
8470-086-9  
Un llop una mica fatxenda va preguntant a tothom qui és el més fort. És clar que 
tots els que són mes petits li diuen que és ell, però un dia...  
I BLAU R 
 
LECTORS MITJANS  
 
MÁRQUEZ, Eduard. L’Oriol i el ratolí Pérez. 
Il·lustr. Marta Balaguer. Barcelona: Cruïlla, 2003. 
(Històries en majúscules) ISBN 8466107061 
El ratolí Pérez està refredat. L’Oriol s’ofereix a aca-
bar la feina d’aquella nit, però cal tenir en compte les 
bruixes, que necessiten les dents per als seus encante-
ris.  
I VERMELL M  
 



STEINHOFEL, Andreas. El cas del macarró gratinat. Barcelona: Estrella Polar, 
2011. (Rico & Oskar)  ISBN 978-84-9932-373-2  
En Rico és un nen especial, que pensa les coses més a poc a poc que els altres i això 
fa que es burlin d’ell. Quan segresten l’Oskar, serà la seva especial percepció la que 
aconseguirà esbrinar qui ha estat! I VERD STE (Misteri-Terror) 
 
SIERRA I FABRA, Jordi. 1714. Il·lustr. Ignasi Blanch. Barcelona: La Galera, 2013. 
ISBN 978-84-246-4825-1 
Poema èpic que narra la derrota del 1714 a Barcelona. Les il·lustracions d’Ignasi 
Blanch li donen una força espectacular!  
I P SIE 
 
SILEI, Fabrizio. L’autobús de la Rosa. Il·lustr. Maurizio A. C. Quarello. Granada: 
Barbara Fiore, 2011. ISBN 978-84-15208099  
La Rosa Parks va gosar dir NO! quan li van dema-
nar que cedís el seient a un home blanc. El gest 
d’aquesta dona el 1955 va ser l’inici del procés per 
l’abolició de la segregació racial als Estats Units.  
I VERMELL S 
 
GRANS LECTORS  
 
BADAL, Josep Lluís. Jan Plata: la crida dels pirates. Barcelona: La Galera, 2013. 
(Narrativa Singular; 81) ISBN 978-84-246-4749-0  
En Jan no sap qui és el seu pare. La mare mai no n’hi parla. Quan un dia es presenta 
per sorpresa, descobrirà que tenir un pare pirata és emocionant, però també perillós.  
I VERD BAD (Aventura) 
 
BONDOUX, Anne-Laure. Temps de miracles. Barcelona: Baula, 2010. ISBN 978-
84-479-2120-1.  
En Kumai fuig de les guerres del Caucas amb la Glòria, una jove misteriosa. Un viat-
ge ple de perills a la  recerca de la pròpia identitat. JN BON 
 
COLLINS, Suzanne. Els jocs de la fam. Barcelona: Estrella Polar, 2012. (L’illa del 
temps) ISBN 9788492671212  
Vint-i-quatre adolescents forçats a jugar en uns jocs brutals on han de lluitar fins a la 
mort. Els conceptes d’amistat, lleialtat i solidaritat no hi tenen cabuda, però hi haurà 
qui decidirà no seguir les normes. JN COL 
 
GALLEGO, Laura. Donde los árboles cantan. Boadilla del Monte: Ediciones SM, 
2012) ISBN 9788467552249 
Mitologia, aventura, un polsim de romanticisme i, sobretot, imaginació. Laura Galle-
go segueix regalant-nos històries meravelloses, riques i completes. JN GAL  

GARCIA I CORNELLÀ, Dolors. Serena. Barcelona: Cruïlla, 2012. ISBN 978-84-
661-3025-7. 
Barcelona 1428, un fort terratrèmol destrossa part de Santa Maria del Mar. La mare de 
la Serena hi queda atrapada. La seva vida, a partir d’ara, serà una lluita per tirar enda-
vant la casa i les seves germanes. JN GAR  
 
LAWRENCE, Caroline. El cas dels bandits assassins. Barcelona: La Galera, 2012. 
ISBN 978-84-246-4164-1.  
En P. K. Pinkerton és el fill adoptiu d’un predicador a qui assassinen per aconseguir el 
plànol d’una mina de plata. Els malfactors no tenen cap problema a eliminar-lo també a 
ell si amb això obtenen el preuat tresor. JN LAW  

 
♦ POR 
 
PETITS LECTORS  
 
BRADBURY, Ray. Encender la noche. 
Il·lustr. Noemí Villamuza. Madrid: Kókinos, 
2011. ISBN 9788492750511 
Un nen té por de la foscor de la nit, fins que 
un dia descobreix, amb l’ajuda d’una miste-
riosa nena, que la nit té una llum amagada.  
I VERMELL B 
 
KESELMAN, Gabriela. De verdad que no podía. Il·lustr. Noemí Villamuza. Barcelo-
na: Kókinos, 2012. ISBN 978-84-88342-31-7 
En Marc volia dormir, però no podia perquè tenia pors. La mare li busca solucions es-
bojarrades fins que ja no en té més i llavors el nen s’adorm. I BLAU K 
 
MARTÍ, Meritxell. Una tempesta… de por. Il·lustr. Xavier Salomó. Barcelona: Cas-
tellnou, 2013. (Toni i Tina) ISBN 9788415206644 
Un conte que treballa les emocions. Al final hi ha una guia adreçada a familiars i edu-
cadors. I BLAU M 
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