Allà on vagis aquest estiu no t’oblidis de ficar a la maleta un bon llibre!
Aquests que et recomanem les biblioteques de la ICCIC estan plens de
bones històries. Bon estiu!
A partir de 3 anys


DONALDSON, j. ; SCHEFFLER, A. Els cinc lletjos. Barcelona: Bruixola, 2018
El nyu, el facoquer, la hiena, el voltor orellut i el marabú africà es fan dir els cinc lletjos.
Però... realment ho són? No hi ha més bellesa que en els ulls del què mira. I en aquesta
història és del tot cert. El duet dels creadors del Grufalo i altres grans contes torna amb
aquesta divertida història.

 IRIYAMI, S. Samba Panda amb l’Osset. Barcelona : Libros del zorro rojo, 2018
Manual de dansa per als més petits, protagonitzat per un osset panda molt simpàtic
que associa el moviment corporal a la imaginació. A la manera dels jocs d'imitació -,
l'osset proposa fer exercicis senzills com ara estirar els braços, balancejar-se o fer
tombarelles per aconseguir postures divertides.


LANG, S ; LANG, M. No estic de mal humor. Sant Cugat : Símbol, 2019
En Jim, avui, no sap ben bé per què però no té un bon dia. Els seus amics no entenen el
perquè està de mal humor si fa un dia tan bonic, i tots volen ajudar-lo i l’animen a fer les
coses que ells fan per estar contents: saltar, ballar, riure… Però a en Jim, avui, no li ve de
gust fer res.

 LIONNI, L. En Cornelius. Pontevedra: kalandraka, 2019
Mentre els altres cocodrils es desplacen arran de terra, ell camina dret. És diferent,
incomprès. Però quantes coses més es poden veure des de l'alçada, que els altres
cocodrils es perden!
Voleu llegir-ne un fragment?

A partir de 7 anys

 JANOSH. Un Talp atrapa una llebre. Madrid: Cuatro Azules, 2018
A en Talp se li ha ocorregut una idea espantosa: atrapar la llebre Baldomera, un ésser
adorable que viu tranquil·lament en el bosc i no faria mal ni a una mosca.
Afortunadament, les entremaliadures d’en Talp i la seva inseparable amiga Cavalleta
mai surten com estava planejat.

 MACHADO, G. ; AZABAL, M. Baixa dels núvols! Barcelona: Ekaré, 2018
Cada matí, la protagonista de la història escolta dir: «Baixa d’aquest núvol,
dormilega!». Llavors, interromp la xerrada amb l’ós canós i es beu la llet a tota velocitat
per no arribar tard a l’escola. Alguns pensen que està als núvols, però no és del tot així;
ella està massa ocupada, fascinada observant com treballen les formigues, muntant a
cavall de mar o prenent cafè amb el seu amic rinoceront
Voleu llegir-ne un fragment?


MAÑAS, P. ; CELEJ, Z. L’avi ós té un secret. Barcelona: Kalandraka, 2019
És hivern i el bosc dorm sota una manta de neu. La Mare Corb veu un camí de
petjades: l’Avi Os s’ha despertat. Explica que un secret no el deixa dormir. De què es
tracta?... No ho recorda.
Voleu llegir-ne un fragment?

 SATZ, M. El camí. Barcelona: Akiara, 2019
Si et pregunten què és primer, el peu o el camí, pensa-hi un segon, només un instant, i
digues després: les petjades dels altres.
I si et pregunten què és primer, caminar o caure, respon, sens dubte, que caure. Primer
plorem i després riem.
Si mai et pregunten què és més valuós per a tu, el que tens a prop o el que està més
lluny, atura’t abans de respondre…

A partir de 10 anys

 BURGAS, A. La meva vida nova. Barcelona: Edebé, 2019
Viure en un poble petit o en una gran ciutat? Creus que t’adaptaries fàcilment al canvi? Tant
canviaria la teva vida? Amb aquesta divertidíssima novel·la ens endinsem en un munt
d’anècdotes que, en clau d’humor, potser contenen el secret de la felicitat.

 CALI, D. ; BLOCH, S. L’enemic. Barcelona : Takatuka, 2019
És la guerra. Dues trinxeres enmig del no-res. Dos bàndols que es vigilen
mútuament i el temps que passa. Sensació d'abandonament. L'enemic és cruel,
l'enemic no té pietat, la guerra és culpa seva... Ho diu el Manual de l'Exèrcit. I si
un bon dia es descobreix que el Manual de l'enemic diu el mateix?
Voleu llegir-ne un fragment?

 FOMBEYE, T. La Victòria somia. Madrid: Nórdica, 2019
La Victòria és una lectora voraç. Somia amb duels i persecucions, amb missions
perilloses a Sibèria, o que un alienígena s’emporta la seva germana per sempre. Per
desgràcia, viu a Chaise-sur-le Pont, el lloc més tranquil i avorrit del món. Però un dia, de
sobte, comencen a succeir coses inexplicables.
Voleu llegir-ne un fragment?

 LOWRY, L. Los hermanos Willoughby. Barcelona: Anaya, 2018
Els germans Willoughby tenen una manera de viure molt tradicional, els agrada ser com els
protagonistes dels contes de fades: vivint aventures, anant al circ, al zoo… Tot canvia el dia
que algú deixa un cistell amb un nadó davant de la porta de casa seva i després de desferse’n, a petició de la mare, deixant-la al portal d’una mansió… Se n’adonen que els falta una
cosa molt important per ser com en Tom Sawyer o l’Anna de les Teules Verdes. No són
orfes! S’han de desfer com sigui dels seus pares, que d’altra banda, també planegen desferse dels seus fills…
Voleu llegir-ne un fragment?

A partir de 12 anys

 AGUILAR, L. Juno. Barcelona: Fanbooks, 2018
La Juno està en un centre d’acollida des que era petita i tothom la considera un cas perdut. La
seva vida, però̀ canvia quan la psicòloga li ofereix anar a un institut en un barri benestant de la
ciutat. La noia continua enfadada amb el món, però̀ potser la vida li donarà̀ una segona
oportunitat.
Voleu llegir-ne un fragment?

 CARRANZA, M. L’Alè del drac. Barcelona: La Galera, 2018
L’Antoni i la Coia, com tants revolucionaris reusencs que esperen l’imminent esclat de la
primera República, viuen temps il·lusionant. Però el destí, tràgic, els juga una mala passada i
trunca les esperances de l’Antoni. La mort de la seva estimada, l’obsessió per saber la veritat
i la recerca de l’assassí ocuparan les seves hores de l’estiu de 1868, mentre es congria la revolta
i la Reina Isabel II fa les maletes.
La fascinant i trepidant història d’un jove idealista que acabaria canviant el món per sempre.
El seu nom? Antoni Gaudí.

 SANTOS, C. Por. Barcelona: Edebé, 2017
Hi ha vegades a la vida d’algunes persones en què de cop i volta passa alguna cosa que ho
canvia tot. La por. La por de viure. La por a no suportar la vida. Por a tenir por. Aquesta història
tracta d’aquestes persones. També tracta de la gelosia. La gelosia que ho destrueix tot.

 SANTOS, C. Veritat. Barcelona: Edebé, 2017
Absolt del càrrec d’assassinat, del que va ser injustament acusat als 14 anys d’edat, i una
vegada provada la seva innocència, el jove Èric surt del centre de reforma de menors després
de quatre anys d’internament. Malgrat tot, la reinserció en una societat carregada de
prejudicis serà una realitat encara més dura: no tornar a caure en la delinqüència quan
l’entorn sembla que s’hi entossudeixi, continuar amb els estudis, trobar una feina, allunyarse del seu barri... La Xènia el va ajudar a superar les barreres que creia insalvables, però...
serà l’amor una força suficient per superar les dificultats?

Còmic

 BERENIKA. Zorrito y Jabalí : Allí. Madrid: Dibbuks, 2019
En Zorrito viu sol sota un pomer. És un animal petit i feliç, que s’ocupa de si mateix i de les
seves coses de guineu. Però un dia, de sobte, un porc senglar es muda sota el seu pomer,
portant amb ell nous temps i aventures. Està en Zorrito preparat?
Voleu llegir-ne un fragment?

 EVE, R. Quan el glaç es fon. Barcelona : Zahorí, 2018
La tempesta s’apropa, el clima està canviant. El sol està fonent el casquet
polar. Hi ha massa aigua i no hi ha prou glaç.
En un Àrtic alterat pel clima, aquest és el viatge èpic d’un os polar, valent
i ple d’esperança.
Voleu llegir-ne un fragment?



GAUTHIER, S. ; LEFÈVRE, C. El Pavoroso miedo de Epifania Susto. Barcelona: Norma, 2017

L’Epifanía Susto té por de tot. Sempre. Aquesta por, una gran massa negra que canvia
de forma segons el moment, la persegueix allà on va com si fos la seva ombra.
L’Epifanía té vuit anys i mig i està cansada de viure sempre espantada. Ha arribat el
moment de canviar i aprendre a dominar aquella criatura. Per aconseguir-ho iniciarà
una aventura on coneixerà un munt de personatges peculiars.

 LUPANO, S ; FERT, S. Que comenci l’espectacle! Barcelona: Joventut, 2019
Al general Tirà el que li agrada és l’ordre. L’ordre i la disciplina. I les medalles també.
Però un bon dia arriba a la seva ciutat una companyia de circ, amb els seus
domadors, equilibristes, pallassos… i, sobretot, desordre, molt desordre!
Però el general no està disposat a deixar-los passar ni una…

Poesia



GARCIA, N. ; VILLAMUZA, N. ¡A la luna, a las dos y a las tres...! Pontevedra:
Kalandraka, 2019
La lluna és la protagonista d’aquest llibre de poesia. Utilitzant aquesta figura tan enigmàtica
i present a la literatura infanti, llegirem sobre el cel, els estels, els somnis, els jocs infantils
i les endevinalles.
Voleu llegir-ne un fragment?

 GARCIA, A. Poemar el mar. Madrid : Anaya, 2018
El protagonista d’aquests versos és el mar. Un mar que ronca, que mulla amb
poemes, que té trenes, que camina sec, que plora per dins i cala per fora. Voleu
llegir-ne un fragment?

 QUIN EMBOLIC : poemes, contes i altres textos per llegir rient.
Poemes i petits contes basats en explicació de disbarats o en jocs de paraules i sons que
tenen en comú el buscar la rialla dels oients. Estan agrupats en sis apartats temàtics (sobre
animals, natura, aliments, etc.), amb títols que ja juguen amb les frases fetes (“Què
t’emboliques ara!”, “Com més són, més s’emboliquen!”, “Embolica que fa fort!” o
“Embolica la troca!”) i s’acompanyen d’algunes onomatopeies al·lusives per anar fent boca
(com xup-xup, nyam-nyam, mmm) amb les referències dels textos de cada apartat
agrupades al final del llibre.

Per saber-ne més

 AGIRIANO, J. Lo mejor del futbol. Bilbao: A fin de cuentos, 2018
Divuit històries de futbolistes que, a més dels seus mèrits esportius, han destacat
per els seus valors dins i fora del camp.



ROMANYSHYN, R. ; LESIV, A. Miro el Món... pels meus ulls. Barcelona : Zahorí books, 2019
Què veu un nadó quan neix? Quan va aparèixer la llum? Quants colors pot distingir un ésser
humà? Com funciona el cinema? I els ulls d’un gos?
Tot l’univers dels ulls i la vista s’explica en aquest llibre, fins i tot els misteris del que no
podem percebre a simple vista. Perquè encara que tinguem els ulls tancats, hi seguim
veient.
Voleu llegir-ne un fragment?

 TRIUS, M. ; CASALS, J. Jo i el món. Barcelona: Zahorí books, 2019
Aquesta és una petita història dins d’una gran història, la del món i la seva diversitat. De la
mà de la Martina, descobrirem com és la vida dels nens de tots els racons del planeta: una
realitat amb molts colors representada amb infografies i dades perquè aprendre sigui molt
visual i divertit!

 VOLVOVSKI, J. ; ROTHMAN, J. ; LAMOTHE, M. Quién, qué, cuándo : 65 artistas ilustran
las vides de los còmplices olvidados de la historia. Madrid: Nórdica, 2018
Descobreix qui està darrera d’algunes de les figures llegendàries de l’art, la política, la
ciència i la tecnologia en aquest fantàstic resum de fets històric i dades biogràfiques.
Podràs conèixer la història de Thomas Watson, l’ajudant que va construir el telèfon
inventat per Graham Bell. També, la història de Sam Shaw que va fer les icòniques
fotografies que van ajudar a Marilyn Monroe a convertir-se en el mite que és avui. Aquest
llibre és un homenatge a aquelles persones que van ajudar a escriure la història.

