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GUIA DE LECTURA                                                                                            SANT JORDI 2021 

Les biblioteques de les Escoles Thau us desitgem un bon Sant Jordi ple de roses i bones 
lectures. Aquí us en recomanem algunes:  
 
 
 
Primers lectors 
 
 

• ACOSTA, A. ; AMAVISCA. La nina d’en lluc. Madrid: Nube Ocho, 2020 
El que més desitja en Lucas al món és tenir una nina. Quan els seus pares li regalen una, 
el petit s'emociona i corre a jugar amb ella. Al parc, un nen de l'escola se la treu per 
fer-lo enfadar i… la nina es trenca!  
Una tendra història que ens recorda que no hi ha coses per a nenes i coses per a nens. 

 

• ELLIOT, D. Oink. Barcelona: Océano, 2021 
El porquet vol gaudir d’un bany tranquil i relaxat però l’ovella, el cavall i la vaca 
es fiquen amb ell sense respectar la seva intimitat. El porquet haurà de fer 
alguna cosa per fer fora els seus companys de banyera. Però què? Un àlbum 
sense paraules, només onomatopeies molt divertides.   
 

 

• HAUGTON, C. Potser. Madrid: Nube Ocho, 2020  
Els micos saben que hi ha molts tigres a prop de l'arbre. Però ells volen menjar un 
mango. Els encanten els mangos! I si baixen amb compte ràpids com un llamp? 
Només per mirar no passaria res, oi? Mmm…. Potser… 
 

 
 

• YUN. El Largo, largo libro de cerditos . Mèxic : Fondo de Cultura econòmica, 
2021 

Un llibre joc, en forma d’acordió, molt original on a cada salt de pàgina hi ha una 
transformació de personatge. Creant un cadenat molt divertit que ens convida a 
imaginar la següent transformació. Un recorregut visual sorprenent d’animals i 
plantes.  
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A partir de 7 anys 
 
 
 

• ALTES. M. Nou a la ciutat. Barcelona: Blackie Books, 2021 
Aquí teniu la història d’un gosset ple d’il·lusió que arriba a una ciutat desconeguda. 
Està ansiós per trobar-hi casa seva! Però en aquesta gran ciutat tothom sembla estar 
molt enfeinat i ningú s’atura a ajudar-lo… Aconseguirà trobar una casa que l’aculli?  
 
 

• FREEDMAN, D. Carlota i el sentit de la vida. Barcelona: entreDos, 2021 
La Carlota és un cuc de terra. Passa els dies excavant i obrint túnels alegrement, tot 
convertint la terra en sòl fèrtil, fins que un bon dia, quan un ratolí de camp li pregunta... 
Per què? La Carlota no sap per què fa el que fa i tot d'una li cal esbrinar-ho! De manera 
que deixa d'obrir túnels i se'n va a cercar la resposta, preguntant a un animal rere 
l'altre. Durant el seu viatge, la Carlota descobreix que les bestioles més menudes tenen 
una funció important en aquest món i que els seus actes ens afecten a tots. 

 
 

• FINE, A. Diari d’un gat assassí. Barcelona: Blackie Books, 2020 
En Tuffy es considera un gat normal i corrent. Per això̀ no entén per què, cada cop que 
entra per la gatera amb un animalet entre les dents, la seva família li munta un xou. O 
més ben dit, un drama. Però si és un gat! Què esperen que faci? No té cap intenció de 
canviar, ho té clar. Però un dia arrossega el Tambor, el conill dels veïns, fins a la catifa 
de casa, i esclata el pànic i tot es descontrola. Ara sí que s’ha ficat en un bon embolic… 
Aconseguiran resoldre entre tots aquest desastre? 
 
 

• LOBEL, A.  Els ossos de l’aire. Barcelona: Blackie Books, 2020 
Per ser un os com cal, has de saber pujar i baixar dels arbres, pescar, sortir a caminar i 
fer la migdiada. Això és el que diu l’avi. Però ser un os com cal és tan avorrit!, pensen 
els ossets Ronald, Donald, Harold i Sam. L’avi diu que els seus jocs malabars, salts a 
l’aire i trucs amb el cordill són una pèrdua de temps, però potser s’equivoca. Pot ser 
que ser un os com cal tingui més a veure amb divertir-se i ajudar-se que no pas amb 
valdre’s tot sol. I els petits ossets, tots junts, estaran encantats d’ensenyar-l’hi. 
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A partir de 10 anys 
 
 
 

• FOMBELLE, T. Capitana Rosalie. Barcelona: Animallibres, 2020 
Hivern de 1917. La Rosalie té cinc anys i és una capitana amb una missió molt secreta: 
aprendre a llegir. La mare li llegeix en veu alta les cartes que el pare els envia des del 
front. Però a mesura que la missió avança, la Rosalie comença a desxifrar lletres, 
paraules, frases, fins que arriba el dia que és capaç de llegir tota sola. Llavors descobrirà 
la veritat sobre la guerra i les seves conseqüències. 
Si vols llegir-ne un fragment, aquí. 
 
 

• MOROSINOTTO,D. El famosíssim catàleg de Walter & Down. Barcelona: Viena, 
2020 

Mississipí, 1900. Quatre amics decideixen unir els seus estalvis per fer una compra per 
catàleg, però quan els arriba el paquet no conté el que esperaven. Per això decideixen 
emprendre un viatge fins a Chicago, per reclamar el que és seu, sense imaginar-se que 
s'estan ficant en una perillosa trama de lladres i assassins sense escrúpols. 
Si voleu llegir-ne un fragment, aquí.  

 
 

• ROCA, M.C. Sense filtres. Barcelona: Jolillibre, 2020  
Des que ha fet els tretze anys, a l’Anton li surt tot del revés. A més, ja no és un secret 
l’enamorament que sent per la seva professora. Ho sap tothom! Ell creu que la culpa 
la té la Greta, la seva raríssima veïna. L’Anton està convençut que li ha llançat una 
mena de maledicció: «Prepara’t pels tretze!», li va dir pel seu aniversari. És normal 
que et diguin això? No. És possible que una xifra et canviï la vida? Doncs sí. 
Si voleu llegir-ne un fragment, aquí. 
 
 

• VALLES, T. Els pòstits del senyor Nohisoc. Barcelona: La Galera, 2020 
Hi ha un camió de mudances aparcat davant de l'edifici on viu la Clàudia. Té un veí nou! 
Quina cara fa? A què es dedica? Per què viu sol? L'enigmàtic veí ha arribat amb un 
carregament de caixes de llibres i la Clàudia s'ha entossudit a descobrir qui és. Però no 
li serà fàcil. El veí sembla que no sigui mai a casa. Després d'una setmana, l'únic que en 
sap és que es comunica amb pòstits. Com deu ser algú que en temps de mòbils encara 
envia notetes de paper 
 

 
 
 
 
 

https://animallibres.cat/tl_files/pdfs/fragments/9788417599997_FR.pdf
file:///C:/Users/Professor/AppData/Local/Temp/Recomancions%20Nadal%202020.pdf
https://www.jollibre.com/uploads/2020/09/sense-filtres.pdf
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A partir de 12 anys 
 
 

• ATWOOD, M.  Tres historias estrafalarias. Barcelona: Duomo, 2020 
Jocs de paraules i aventures impossibles omplen els tres contes. Ramsey, Bob i 
Vera aconsegueixen gestes que ens captiven.  
 
 

• GRACE, A. El tron de les set illes. Barcelona: La Galera, 2020 
Com a princesa del regne de Visidia, Amora Montara ha dedicat tota la seva vida a 
preparar-se per ser Gran Animant, mestra espiritual. Per assegurar la seva posició com 
a hereva al tron, haurà de demostrar que domina la perillosa màgia de les ànimes de 
la monarquia. Quan la seva demostració es torça, Amora haurà de fugir. Farà un pacte 
amb Bastian, un misteriós pirata. Navegar pel regne amagarà moltes més meravelles -
perills- dels que Amora s'imagina. Està sorgint un nou tipus de màgia molt destructiu, 
i si Amora el conquereix, haurà de fer front a monstres llegendaris, trobar sirenes 

venjatives i bregar amb un polissó totalment inesperat... o posarà en risc el destí de 
Visidia i perdrà la corona per sempre. 
 
 

• NILSSON, E. Espais interiors. Lleida: Pagès, 2020 
El primer petó. Després, tot canvia. Molt bons amics que, de cop i volta, ja no 
ho són. Germans que necessiten força més del que tu els pots donar. Una classe 
que és una olla de grills. Un dia hi arriba un suplent i passen coses. L’alegria de 
fer esclatar els focs artificials més bonics i sorollosos del món. Espais interiors és 
un recull de relats per a joves lectors sobre l’amor i l’amistat. Però també sobre 
alegries i recances, conflictes i lleialtats. I sobre aquells instants de la vida en 
què les coses es compliquen alhora que es tornen ben senzilles. 
 
 

• PUIG; P. Caminant junts per la lluna. Barcelona: L’Altre Tribu, 2020 
Una catàstrofe. Un cop més, l'agost ha passat volant. És l'hora violeta. A la platja 
d'Altafulla quatre amics aprofiten per fer l'últim bany de l'estiu. Al cel s'hi mou un gran 
núvol de tempesta. Un fil de lluna apareix i desapareix a cada moment. El Pitus, que 
sempre va a la seva, s'ha tret el banyador i s'ha posat de cap per avall. El Marcel, el 
narrador d'aquesta història, només vol que arribi la nit per trobar-se d'amagat amb la 
Guida, l'enigmàtica germana de l'Enzo. 
Si voleu llegir-ne un fragment, aquí. 
 
 
 
 
 
 

https://laltratribu.cat/wp-content/uploads/2020/11/Caminant-junts-per-la-lluna_primeresp%C3%A0gines.pdf
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Poesia 
 

• BORRAS, L. ; CASAS, L. 50 escletxes i un raig de lluna. Vilanova i la Geltrú: El Cep 
i la Nansa, 2021 

Un viatge on els poemes de la Lola Casas recorren un trajecte vital, passant per 
diferents etapes de la vida, les seves estacions, els seus dies i les seves nits, i tot 
allò que ens fan sentir, emocionar, pensar i viure. Un poesia madura, reflexiva, 
contemplativa, les escletxes vitals d’una poeta consolidada del nostre país.  
 

 

• ROSER, R. La gent de la meva escala. Pontevedra: Kalandraka, 2021  
Un veïnat imaginari protagonitza aquest original llibre de poemes que es forja en un 
edifici qualsevol d’un poble o ciutat. En cadascuna de les cinc plantes hi viu gent molt 
curiosa. Des del carrer fins al terrat, tot passant per cada replà, les pàgines d’aquesta 
obra ens permeten traspassar cada porta. 
 
 
Coneixements 
 
 

•  

• FARNDON, J. El món natural a vista d’ocell. Barcelona: La Galera, 2020 
Puja a bord d'aquest excepcional viatge en globus per tenir una visió impressionant del 
planeta Terra. Mira cap avall mentre sobrevoles onze països diferents. Des de les valls 
de Gal·les fins als turons de Guilin a la Xina, descobreix com d'increïble pot arribar a 
ser el món natural. Cada pàgina introdueix una nova regió, amb un text que descriu les 
seves característiques geològiques i els seus habitants clau. 

 

• SQUILLONI, A. El libro de los saludos. Guadalajara: A Buen Paso, 2020 
Aquest llibre ens proposa un recorregut per la història, usos i costums de les formes 
de saludar-se entre la gent. Gaudeix d’aquest viatge sorprenent i erudit per la història  
cultural de la humanitat, un viatge fascinant que ens ajuda a recordar que no som 
individus aïllats , pertanyem a la mateixa gran família.  
 
 

• SUCARRAT, J. Mercats, un món per descobrir. Barcelona: Flamboyant, 2020 
Què són i què han significat els mercats al llarg del temps? Què hi podem trobar? Com 
funcionen? 
Us convidem a fer un passeig ple de colors, aromes i sabors d’arreu per conèixer i 
gaudir dels mercats més originals i bonics del món. Bon viatge! 
So voleu llegir-ne un fragment, aquí. 
 

 

 

https://issuu.com/editorialflamboyant/docs/cat_mercats_issuu_extract

