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“Amb les històries i els procediments fantàstics que les desencadenen,
ajudam els nins i nines a entrar a la realitat per la finestra, en comptes de 
fer-ho per la porta. És més divertit i, per tant, més útil” - Gianni Rodari

EL MONSTRE 

dE COLORS

Anna Llenas
Ed. Flamboyant

El Monstre de Colors no sap 
què li passa.
S'ha fet un embull d'emocions i 
ara li toca desfer l'embolic.

Una història senzilla i divertida 
que  ens introdueix en el 
fantàstic llenguatge de les 
emocions.

SORRA A  LES SABATES

Avui és el dia. 
La Maria per fi s'ha quedat sola 
a la biblioteca i està decidida a fer 
el mateix que fan els seus germans: 
ficar-se dins d'un llibre...

Un conte meravellós sobre la màgia de la lectura i 
el poder de la imaginació.

Pep Molist Ed. Casals

La caputxeta

forçuda

A Contes Desexplicats hi 
trobareu personatges i 

relats clàssics capgirats com un mitjó. 

Arguments plens de sorpreses i molt d’humor 
que faran volar la nostra imaginació.

Albert Vitó Ed. Baula

LA VACA QUE
VA PONDRE

UN OU

La vaca Elvira 
està molt trista 

perquè no sap anar amb bicicleta.
Però de nit, les gallines tramen un pla 
i al matí...

L'ELVIRA HA POST UN OU!!!!! 

Ara és l’animal més especial de la 
granja, però també desperta dubtes i 
enveges. 
Una dolça i divertidíssima història 
sobre el coratge necessari per 
defensar les conviccions, malgrat 
dubtin de tu.

Andy Cutbill
RBA Libros

EL LEÓN QUE NO 
SABÍA ESCRIBIR
Martin Baltscheit Ed. Lóguez
(castellà)

El lleó no sabia escriure 
però no li importava perquè podia rugir i 
ensenyar les dents.  Però un dia va conèixer una 
lleona que llegia i...

És important saber expressar-se per un mateix i 
aprendre a llegir i escriure per entendre el món 
que ens envolta. 
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Star Wars Rebel. Diario de un rebelde

El meu nou és Ezra Bridger i estic amb els rebels que fan la 
vida impossible l’Imperi Galàctic. Estic aprenent els camins 
dels Jedi i fent créixer la Força. Com he arribat aquí? Com 
som? Totes les respostes estan al meu diari. 

Llegeix-lo  i descobriràs per què l’Imperi està començant a 
témer el nom d’Ezra.

Ezra Bridger. Ed. Planeta Junior (castellà)

De 6 a 9 anys es desenvolupa gradualment la capacitat per llegir de 
manera autònoma, per això els llibres han de ser senzills i de 
característiques gràfiques, que afavoreixin la lectura amb històries 
realistes i amb un toc d’humor.

BAJO EL LAGO NESS

Les vacances a Escòcia, al Llac Ness, són fantàstiques fins 
que la teva cosina desapareix. Aviat descobreixes pistes que 
t’ha anat deixant... i alguna cosa que se mou al llac!! De les 
teves decisions depèn el teu destí. El camí que prenguis te 
durà a descobrir si la llegenda del Llac Ness és o no un mite.
Llegeix i viu les aventures que tu mateix construeixes.

J. Sánches-Feijóo Ed. Hidra (castellà)

EL NADAL 

DELS CINC

És la nit de Nadal i els Cinc 
estan emocionats amb tants 
de regals, sobretot en Tim! 
Però quan en Tim es posa a 

Enyd Blyton Ed. Joventut

Mumu i els seus amics van a 
la platja per participar en el 

Trofeu Palafit. Però hi fan un trist paper, 
mentre que els seus rivals semblen invencibles... 
Quin desastre! Però, quan es produeix un sisme 
marí, els dinoamics són els únics que mantenen 
la calma. 

Aconseguiran salvar tots els concursants?

Andrea Pau 
Ed. Estrella Polar

Dino Amics

posa a lladrar furiosament, l'envien a la seva 
caseta. D'aquesta manera deixen camp 
lliure a un lladre que els roba tots els regals. 
Aconseguirà en Tim salvar el dia de Nadal?

El Club dels Cinc,  tot un clàssic !

Una prehistoexcursió
de por



www.llegimenfamilia.org @llegimenfamilia facebook.com/llegimenfamilia

MOLSA

Molsa és un ca que no entén les 
guerres, però ha vist com ca seva i la 
seva família desapareix en caure una 
bomba. Entre les runes, busca sense 
èxit els dos nins, la Janinka i el 
Mirek. Fuig per salvar la vida, passa 
desventures i amos molt diversos, però 
continua buscant en cada olor els seus 
infants.

David Cirici Ed. Edebé

En aquests anys s’enforteix la pròpia personalitat  i s’interessen pel món exterior. 
Llibres que parlen d’un mateix i de la relació amb els altres, com un mirall dels 
propis sentiments, els connecten amb una realitat que encara no coneixen, però 
per la què senten una profunda curiositat.
.

Hamish i els aturamons

El món sencer s'atura i en Hamish
descobreix el motiu de tot plegat: 
els terribles aturamons tenen un 
pla per apoderar-se del món.

Ell sol haurà de salvar la 
humanitat, perquè en Hamish és 
l'únic que no s'ha aturat.

Danny Wallace. Ed. Cruïlla

L’extraordinari enginy 

parlant del professor Palermo

Al principi del segle XX un nin orfe 
assisteix a un espectacle impressionant: 
un mag ventríloc fa parlar i moure's el 
seu ninot metàl·lic. Però el nin sospita 
que hi ha alguna cosa més que màgia.  
Així, investigant, viurà la millor 

aventura que un nen pot imaginar: ser espectador 
privilegiat de la història de tot un segle. 

Però també haurà de pagar-ne un preu molt alt...

Jordi Serra i Fabra. Ed. La Galera

Bru artiac

Operació

sobrassada

En Grumoll, el 
ca de na Màrcia, 

gaudeix d'unes increïbles 
vacances a Mallorca on 
espera trobar la Wendi, la 
gosseta dels seus somnis. 
Entre ensaïmades, cocarrois 
i muntanyes de sobrassada 
està a punt de passar el 
millor estiu de la seva vida, 
però no tot surt com ell 
esperava.

Enric Gomà. Ed. Cruïlla

La pilota 

Japler

Una mansió 
misteriosa que 
amaga secrets 
aterridors,
les vacances 

d'estiu de n'Abril i el seu 
germà Biel, que acaben sent 
una aventura fantàstica...

Tots els ingredients 
necessaris per enganxar els 
joves lectors.

Jordi Cervera
Ed. Edebé

I si potser es van salvar del bombardeig?
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Els joves ja són prou madurs per escollir de manera autònoma. Cal establir 
amb ells un diàleg obert i franc sobre allò que llegeixen, sense imposar lectures. 
El més important és que continuïn llegint... el que ells vulguin.

un FILL

Guille és un nen introvertit, amb un somriure permanent. Té només 
una amiga. Fins aquí tot en ordre. Però aquesta aparença de 
tranquil·litat amaga un món molt fràgil i un misteri per resoldre.

Una novel·la coral on es barregen els sentiments, silencis, buits i 
un misteri captivador.  Una novel·la plena de tendresa i intriga.

Alejandro Palomas Ed. Bridge – a partir de 12 anys

NO EM ratllis

Què faries si se t’enganxessin els llençols i no te’ls poguessis 
desenganxar? Podries enfilar-te per les parets si estiguessis 
de molt bon humor? 

Amb aquests microrelats et faràs un tip de riure amb els 
alumnes de l’institut de Fanals, i amb altres personatges que 
et faran veure el món d’una manera diferent de l’habitual.

Flavia Company. Ed. Cruïlla – a partir de 13 anys

L’HERÈNCIA DEL VELL PIRATA

Una història sobre com s’aprèn a enfrontar-se amb la mort, però 
també una aventura al voltant de la memòria històrica.

Poc després del funeral del seu padrí, en Met troba a la seva 
biblioteca un sobre amb el seu nom. Un sobre amb un enigma que el 
durà a iniciar una aventura que li farà descobrir un passat del 
seu avi que desconeixia.

Llorenç Capdevila.  Ed. Cruïlla – a partir de 14 anys

La merla blava

Caterina, una jove orfe, decideix fugir de la casa del seu oncle, 
farta de ser assetjada per ell. La Merla Blava, una organització 
antiborbònica, l'acull a les seves files, on coneix l’amistat, l’amor, 
l’enveja, la venjança... Enmig de les intrigues, de matinada, la Merla 
Blava deixa sentir el seu cant i lluita en defensa dels oprimits.

Una novel·la apassionant que ens acosta un fragment d’història, 
Barcelona després del setge final de 1714.

Maria Carme Roca Ed. Bridge – a partir de 14 anys


