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  RECOMANACIONS NADAL 2020 
 
Des de les biblioteques de les escoles Thau us desitgem un bon Nadal. Us deixem algunes 
recomanacions per omplir la carta dels Reis i que el 2021 vingui carregat de bones històries. 

 
A partir de 3 anys 
 

• DAVIES, B. El Floc de neu. Barcelona: Andana, 2020 
A la part alta d'un núvol es forma un petit floc de neu. Petit, esponjós, cristal·lí i blanc, 
fa tombarelles i rebota dins del núvol. No obstant això, aviat comença a caure. Ell es 
resisteix al seu destí. Però el núvol li recorda que això és el que fan els flocs de neu 
... «Ja trobaràs el teu camí», l'anima el núvol. I així comença un llarg viatge. 
Si voleu llegir-ne un fragment, aquí 
 

 

• DORLÉANS, M. Una carrera èpica. Barcelona:  Astronave, 2020 
Avui és el dia de la gran cursa. Els genets esperen el tret de sortida. PAM! La cursa 
comença i aviat ens adonem que passen coses molt estranyes. Diversió i sorpresa 
assegurades mentre es reivindica l’autèntic guanyador de la cursa. 
Si en voleu fer un tastet, aquí 
 
 

• JEFFERS, O. Què construirem. Plans per un futur junts. Barcelona, Andana: 2020 
Un pare i una filla decideixen crear les bases de la seva vida junts. Utilitzant les 
seves pròpies eines especials es posen a treballar: construeixen els records que 
guardaran per sempre, una llar on poder estar segurs i un amor que els mantindrà 
units tota la vida. 
Si voleu llegir-ne un fragment, aquí 
 
 

• PERRIN, C. De pressa, de pressa. Barcelona: Joventut, 2020 
Aquesta és la història d’un nen que comença el dia amb una cursa 
frenètica amb els seus amics per mirar d’agafar un avió ultrasònic sense 
poder-se aturar ni a fer un pipí. Finalment, tots aconsegueixen arribar a 
l’avió abans no s’envoli excepte ell.  Però gràcies a això es pot aturar i 
gaudir de totes les petites coses que no havia pogut veure en la seva cursa frenètica. 
 
 

• SORDEGUIT, A. Els Capibares. Barcelona: Ekare, 2020 
El dia que van arribar aquells animals estranys, grossos i peluts, ningú no ho va 
dubtar: NO! No hi havia lloc per a ells. Però els capibares no podien tornar a casa 
seva, perquè la temporada de caça havia començat… Així doncs, capibares i 
gallines hauran d’iniciar una convivència que serà una revelació. 
 
 

 
 

https://www.andana.net/media/andana/files/book-attachment-5512.pdf
https://youtu.be/ByM7vzSU97M
https://www.andana.net/media/andana/files/book-attachment-5504.pdf
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A partir de 7 anys 
 
 

• GALMOT, A. La fleca del carrer dels diumenges. Barcelona: Birabiro edicions, 
2020 

Davant de la pregunta «fleca industrial, pastisseria o boulangerie-pastissaria?», Jack 
Talboni, un jove orfe d'uns pares que vivien «d'amor i Vivaldi», va triar la tercera opció, 
i va aprendre a fabricar «baguettes poc cuites, pastissets de xocolata». Gràcies a aquest 
únic savoir faire i a una mica d'ajuda del destí, canviarà la vida de tot el districte parisenc 
al voltant del carrer Dipoule, fins que acabarà per trobar l'amor...  
 

 

• GONZALEZ, C. Collita d’amics (la caseta sota terra 1) Barcelona: Ediciones B, 2020 
La Mirna i el Sam Esbarzer són dues llebres que comencen una nova vida a una vall amagada 
on els animals conviuen en una harmonia perfecta. A poc a poc construeixen la seva llar i es 
van fent amb l'entorn. Però els autèntics protagonistes són les seves tres petites llebres: la 
Lena, la Tina i en Jep. 
 

 

• LOBEL, A. En Gripau i en Gripere són amics. Barcelona: Entredos, 2020 
En Gripau i en Gripere són dos amics molt amics i viuen moltes aventures junts. 
Celebren l'arribada de la primavera, busquen junts un botó perdut, s'expliquen contes 
i s'escriuen cartes per sentir-se millor. 
 
 

• MORGENSTERN, S. Vols ser la meva amiga? Barcelona:  Blackie Books, 2020 
A la Lea no li agrada gens la seva casa nova. És lluny de tot, al costat d’un camp de 
patates (o de ves a saber què). I a més no té amics. Però̀ la Lea és llesta i sap que, 
per trobar-ne de seguida, només li cal la informació́ precisa. Per això̀ un dia agafa 
paper i bolígraf i redacta el test més divertit del món per trobar la seva nova millor 
amiga. Carregant-se de valor, es repeteix: "Estic sola, però̀ no soc tímida! Ho 
aconseguiré!́". Ho aconseguirà̀? 
 
 

• SMITH, S. Perdut a la ciutat. Barcelona: Libros del zorro rojo, 2020 
En un dia de neu, un nen salta d’un bus i camina entre edificis altíssims, parcs i carrers 
plens de gom a gom. No sabem cap a on es dirigeix ni per què. Caminar sol per la gran 
ciutat pot ser aterridor si ets petit. «La gent no et veu i el soroll és tan fort que sovint 
espanta. Fins i tot és difícil saber cap a on anar o què fer.» Per això, a mesura que recorre 
el barri, el protagonista observa atentament el que l’envolta i es dedica a donar amables 
consells a un amic que no veiem, però que intuïm. 
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A partir de 10 anys 
 
 

• BROOKS, B. La història impossible d’en Sebastian Cole. Barcelona: Blackie books, 2020 
 L'Oleg i l’Emma han estat jugant a un joc durant tot el curs: inventar-se un tercer amic. Així 
passen l’estona. Un dia s’inventen en Sebastian Cole, un nen capaç de fer milions de bogeries. 
Ningú que hi toqui es creuria que existeix algú com ell... Però un dia en Sebastian Cole apareix 
al cau secret de l’Emma i l’Oleg, a bord d’una nau espacial de cartró. ÉS IMPOSSIBLE. I encara 
no saben que estan a punt de passar moltes més coses impossibles. 
 
 

• GÓMEZ CERDÀ, A. Siete llaves para abrir los sueños. Pontevedra: Kalandraka, 
2020 

Hi ha autors que, a més d’escriure llibres, poden arribar a canviar la vida dels seus lectors. 
Tenen un do i porten a les seves mans la clau màgica per endinsar-nos a un món ple de 
bonics somnis. Set d’ells habiten en aquestes pàgines. 
Si voleu llegir-ne un fragment, aquí 
 

 

• LINDGREN, A. Pippi Calcesllargues. Barcelona: Kokinos, 2020 
La Pippi Calcesllargues viu tota sola a Vil·la Villekulla amb un cavall i un mico. També té 
una maleta plena de monedes d’or i per això es pot comprar tots els caramels i les joguines 
que vulgui. A més a més de llesta, generosa, divertida, independent i imaginativa, és la 
nena més forta del món i no deixa que res ni ningú afebleixi la confiança que té en ella 
mateixa, ni que cap abusananos se’n surti amb la seva. 
 

 

• PARR, M. La Lena, en Trille i el mar. Madrid: Nordica, 2020 
La segona part de Cors de gofra en un any de bojos en què la Lena, en Trille i l’avi 
hauran de lluitar contra les forces de la natura i contra ells mateixos.  
 
 
 

• WANG, J. Destellos. Barcelona: Sapistri, 2020 
Moon és tot el que la Christine no és: impulsiva, segura, creativa. Tot i haver nascut a la 
mateixa comunitat, no poden ser més diferents, però quan la Moon es muda al costat de 
cases seva es converteixen en les millors amigues. Un dia la Moon explica a la Christine el 
seu secret més ben guardat: de vegades sent missatges des de les estrelles, ella no pertany 
a la terra. Però les visions de la Moon tenen un origen més terrenal del que ella creu. 

 
 
 
 
 
 

https://issuu.com/kalandraka.com/docs/siete-llaves-para-abrir-los-suenhos-c
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A partir de 12 anys 
 
 

• LE CLÉZIO, V. Viatge al país dels arbres. Barcelona: Animallibres, 2020 
Sabies que els arbres són una mica tímids i feréstecs? Però si fas l’esforç d’observar-los 
atentament, t’adonaràs que són uns éssers màgics que parlen, es mouen i fins i tot tenen 
ulls per veure-hi! El petit protagonista d’aquesta història els amansirà a poc a poc, es 
guanyarà la seva confiança i, amb una mica d’imaginació, emprendrà un viatge 
meravellós per descobrir els seus secrets. 
Si voleu llegir-ne un fragment, aquí 
 
 

• MOURVALEVAT, J.C. Jefferson. Madrid, Nórdica, 2020 
És un lluminós matí de tardor i l’eriçó Jefferson Bouchard de La Poterie surt de casa camí 
de la perruqueria. La vida li somriu, però tot està a punt de canviar: l’acusaran del 
teixonicidi del senyor Edgar. Així, de cop i volta, en Jefferson es converteix en fugitiu. 
Aquesta aventura el portarà al país dels humans, considerats els éssers més intel·ligents 
del planeta. Trobarà l’assassí, en Jefferson? I què n’aprendrà, dels humans? 
 
 

• PASQUAL, G. Like Blau. Barcelona: Barcanova, 2020 
En un món distòpic on la natura ha desaparegut, tot és artificial. Per aconseguir likes, has 
de ser un bon ciutadà, complir totes les regles i suggeriments i, esdevenir popular i 
simpàtic en una societat en què mana l'estètica, que només permet l'ús de només dos 
colors: el blanc i el blau. No hi ha llibres, no hi ha música, ningú no es qüestiona res, la 
paraula mort no existeix en el vocabulari.  
 

 

• VILLANUEVA, Muriel. Digueu-me Ju. Barcelona: La Galera, 2020 
El mateix dia que la Ju és expulsada temporalment de l'institut per haver perpetrat una 
situació de bullying greu, els seus pares li confessen que és adoptada. La Ju decidirà 
emprendre un viatge a la recerca dels seus orígens i, de pas, descobrir qui és ella 
mateixa. 
 

 

• WORMELL, C. El lloc màgic. Barcelona: Animallibres, 2020 
Des de la seva habitació al soterrani d'una casa ben tètrica, la Clementina somia un lloc 
màgic lluny de la Gran Ciutat Negra. Sap que un dia el trobarà, però abans s'haurà 
d'escapar de la tieta i l'oncle Randina, dues malànimes cruels que la tenen segrestada i 
esclavitzada. Amb l'ajuda del seu millor amic, en Gilbert, un gat molt llest, intentarà 
emprendre la fugida. 
Si voleu llegir-ne un fragment, aquí 

 
 
 

https://animallibres.cat/tl_files/pdfs/fragments/9788417599720_FR.pdf
https://animallibres.cat/tl_files/pdfs/fragments/9788417599669_FR.pdf
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Coneixements 
 
 

• BESTARD, A. Paisatges perduts de la terra. Barcelona: Zahorí books, 2020 
L'apassionant història de la formació de la Terra i la seva evolució, explicada a 
partir dels canvis en els paisatges del nostre planeta. Amb les captivadores 
il·lustracions d'Aina Bestard i breus textos que es detenen en els principals 
esdeveniments. 
Si voleu llegir-ne un fragment, aquí 
 

 

• KULIK, G. Pandèmies. Barcelona: Thule, 2020 
Pandèmies respon a aquestes i moltes altres preguntes amb un viatge en el temps 
on coneixeràs els moments clau de la nostra lluita contra les malalties més temibles, 
des de la pesta fins a la grip, la sida o la covid-19. 
 
 

• SANDERS, J. Estima el teu cos. Barcelona: Bindibooks, 2020 
El meu cos és fort. El meu cos pot fer coses increïbles. El meu cos és meu. La llibertat 
és estimar el teu cos amb totes les seves “imperfeccions” i ser una perfecta 
imperfecta! 
Estima el teu cos t’encoratja a admirar i celebrar el teu cos per totes les coses 
increïbles que pot fer, i t’ajuda a veure que ets molt més que el teu cos! 
Si voleu llegir-ne un fragment, aquí 
 

 

• TRIUS, M. Quant mesura? Barcelona: Zahorí books, 2020 
Quant són 50kg?: el pes d’un gran danès, cinc buldogs o dos dàlmates? Aquest 
llibre ens ajudarà a visualitzar les magnituds comparant unitats amb objectes o 
situacions de la vida real que coneixen i que els són familiars.  
Si voleu llegir-ne un fragment, aquí 
 
 

• WILLIAMS, R. Amb calma. 50 històries naturals. Barcelona: Flamboyant, 2020 
La natura que ens envolta fa meravelles. Dia rere dia, hora rere hora, centenars de 
transformacions meravelloses ocorren just davant nostre. Però no sempre és fàcil 
adonar-se’n i veure-les… 

Si voleu llegir-ne un fragment, aquí 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IpyUUlNbb5U
https://bindibookseditorial.com/tasts/EstimaelteucosTAST.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=StVGCCgHz-Y
https://issuu.com/editorialflamboyant/docs/cat_amb_calma_issuu_extract

