
 

 

 

 
 
GUIA DE LECTURES ESPECIAL NADAL 2021 
 

Com que ens agraden tant aquestes festes, us recomanem alguns llibres 
que tenen el Nadal com a protagonista. 
 
Les biblioteques de les escoles Thau us desitgem un molt bon Nadal! 
 
 

 
 
Canals, M. L’arbre de Nadal: pas a pas. Barcelona: Combel, 2020 
Sabeu per què decorem un avet per Nadal? Un llibre tot cartró per explicar pas a pas les 
nostres festes als més petits de casa. Inclou un arbre per muntar! 
 
 
 

Canals, M. Caga, tió!: pas a pas. Barcelona: Combel, 2020 
Sabeu d’on ve la tradició de fer cagar el tió? Un llibre tot cartró per explicar pas a pas 
les nostres festes als més petits de casa. Inclou un tió per muntar! 
Si voleu llegir-ne un fragment, aquí. 
 
 
 

LANG, S. No m’agrada el Nadal. Barcelona: Símbol, 2021  
A la selva, tothom es prepara per celebrar les festes de Nadal. Llums, decoracions i bons 
àpats! A tothom li agrada el Nadal. Tothom excepte Jim Panzé. Ell només veu que a la 
selva els dies són grisos, plou, tot està mullat i els plàtans són encara verds. Sembla que 
ningú no el convencerà per celebrar el Nadal. 
 

 
 
NAPP, D. L’ós desastrós celebra el Nadal. Barcelona: La Galera: 2020 
Celebrar el Nadal? Cap problema per a l'Os Desastrós! Amb els seus amics, el Catxalot 
i el Teixó, va a buscar un arbre de Nadal, i de seguida troben el més bonic de tot el 
bosc. Però la família Lludri també vol celebrar el Nadal i s'han fixat precisament en el 
mateix arbre... 

 
 
 VIVIM DEL CUENTO. L’Estel de Nadal al país dels contes. Barcelona: Baula, 2020 
Un nou títol de la col·lecció Contes Desexplicats, on trobareu personatges dels relats 
clàssics capgirats com un mitjó. Un conte nadalenc ple de sorpreses i molt d’humor que 
farà volar la imaginació dels primers lectors. 
Si voleu llegir-ne un fragment, aquí. 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=igO90DgckM0&t=51s
https://www.youtube.com/watch?v=bBQX6yzUles


 

 

 
 

 
CANOSA, O.  El secret de Nadal. Barcelona: La Galera, 2019 
Falten tres dies per al Nadal i tothom està molt enfeinat amb els preparatius. Al poble, hi viuen 
els Bricó, de la ferreteria, i els Major, la família de l'alcaldessa. Els Major es queixen que els 
Bricó no han decorat l'avet de la plaça, i els Bricó es queixen dels Major. El que no saben és qui 
són els veritables encarregats d'il·luminar el Nadal! 
Si voleu llegir-ne un fragment, aquí. 

 
 
GUTMAN, C. Gos pudent, Bon Nadal. Barcelona: Blackie Books, 2020 
En Gos Pudent no ha viscut mai un Nadal en família. Per a ell no hi ha més 
celebració que la de la brossa acabada de llençar, ni més regals que les llaunes 
de conserves que pot repelar. Però un dia coneix la família Noel i pensa que les 
coses poden canviar...  
 
 
 
GATTI, A. Un crimen en Navidad. Barcelona: Destino, 2020 
La Navidad se acerca y no hay mejor regalo que pasar las fiestas en la campiña inglesa, en la 
agradable King's White Horse. Pero cuando uno de los huéspedes abandona la fonda bajo una 
memorable nevada y Holmes descubre en el sótano un pasadizo, Mila empieza a pensar que 
aquel lugar pintoresco esconde un tenebroso secreto. 
Si voleu llegir-ne un fragment, aquí. 
 
 
 
ROWLING, J. K. El porquet de Nadal. Barcelona: La Galera, 2021 
En Jack adora el Poquet, la seva joguina de tota la vida, a qui diu Puk. Però el perd durant 
la nit de Nadal i el seu substitut, el Porquet de Nadal, l'ajudarà a recuperar-lo. 
 
 
Còmic 

 
FELIU, J. N’Esteisi i els regals de Nadal. Barcelona: Takatuka, 2020 
S’acosta el Nadal i cal triar els regals. El Pare Noel farà una visita a la classe. La Shanon 
diu a tothom que no rebran cap regal perquè són superbeneites. N’Esteisi no es pot estar 
de plorar... fins que se li acut una idea genial. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.lagaleraeditorial.com/uploads/20200213/SECRET_CAT_0.pdf
https://planetadelibroscom.cdnstatics2.com/libros_contenido_extra/45/44364_Sherlock_17_Un_crimen_en_Navidad.pdf

