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Bill i Jim Slavin. 
El gran libro de las transformaciones. Oniro. 
Aquest llibre il�lustra el procés de fabricació de 69 ob-
jectes quotidians. Està estructurat en: jocs i diversions, 
a casa, menjar, indumentària i de retorn a les coses 
bàsiques. 

  
Didier Jean i Zad. 
La casa dels animals. Joventut. 
Descobriu de quina manera els animals construeixen les 
seves cases. Bones il�lustracions i textos curts, acompa-
nyats de rodolins, mostren el treball de constructors 
dels animals i la seva manera de fer. 
  

  
Genichiro Yagyu. 
Dientes. Media Vaca. 
Voleu respondre a les preguntes que sempre us heu fet 
sobre les dents? Altres títols d’aquesta col�lecció, El 
mapa de mi cuerpo, són: Agujeros de la nariz, Plantas, 
Tetas, Costras i Ombligo. 

Coneixements 

Escola Octavio Paz 



 Pittau & Gervais. 
Els contraris. Blume. 
Amb aquest llibre tan original la gent més menuda podrà 
aprendre els antònims més bàsics: alt i baix, llarg i curt...  

 Cyril Hahn. 
En Bumba no vol dormir. Baula. 
És de nit a la selva. Tothom se’n va a dormir menys en 
Bumba que té moltes ganes de jugar a fet i a amagar 
amb els seus amics. 

 David McKee . 
El nou amic de l’Elmer. Beascoa. 
Elmer és un elefant de molts colors, diferent i únic. Els 
animals de la selva volen saber qui és el seu nou amic.  

A partir de 3 anys 

 Peter Reynolds . 
El punt. Serres. 
La Vashti diu que no sap dibuixar i es queda una llarga 
estona davant d’un paper en blanc, però la seva profes-
sora l’anima a dibuixar...  

 Wolf Erlbruch. 
En Leonard. Takatuka. 
A en Leonard li agraden molt els gossos, n’era un gran 
expert i en coneixia totes les races... però també sabia 
que els gossos tenen unes dents molt esmolades.  

 Elena Dreser. Il.: Marisol Fernández 
Manuela color canela. Fondo de Cultura Económica. 
La Manuela pren el sol cada dia ja que s’agrada veure’s de 
color caramel, color cacau, color canyella. Però hi ha un 
núvol color sal, color sèrum, color sacarina que sempre es 
posa al mig.  

A partir de 6 anys 



 Maria Barbal. Il. Sara Bueno. 
Espaguetti Miu. Barcanova. 
L'Espaguetti és un gat de carrer que busca una vida mi-
llor. Una nena, la Clara, es fixa en ell perquè el veu llarg i 
prim com la pasta que tant li agrada. Aquest gat serà una 
obsessió per a tota  

 M. José Orobitg i Della. Il. Jordi Avià. 
Disbagats. Publicacions de l’Abadia de Montserrat. 
Un poemari dedicat exclusivament als gats. Trobem gats 
enmig de poemes, en la cal·ligrafia, en els dibuixos, en 
retrats de personatges famosos... gats i més gats. 

 Bernardo Atxaga.  
Xola i els lleons. Cruïlla. 
Divertida història d’una gossa, la Xola, que es creu que 
és una lleona des del dia que troba un llibre que parla de 
lleons. A partir d’aquest moment les relacions amb el seu 
amo canviaran radicalment.  

A partir de 8 anys 

 Quint Buchholz. 
El coleccionista de momentos. Lóguez. 
Un noi es fa amic d’un pintor. Aquest no li permet veure 
els seus quadres. Quan marxa a fer un llarg viatge, el 
deixa entrar en el seu estudi on ha preparat una exposi-
ció especial per a ell.  

 Reiner Zimnik. 
La grúa. Kalandraka. 
Història d’una grua i el seu conductor. Un relat simbòlic 
sobre la valentia, crítica social, amistat, esperança, pau, 
el treball, solidaritat... amb un toc d’humor. 

 Homer. 
L’Odissea. Combel. 
Adaptació d’un dels gran poemes èpics de la literatura 
clàssica grega. Narra les aventures d’Ulisses de tornada 
a Ítaca, la seva pàtria, un cop acabada la guerra de    
Troia.  

A partir de 10 anys 



 Jiro Taniguchi. 
Barri llunyà.  Ponent Mon. 
Un viatge al passat, amb el cos de nen però l’experiència 
d’adult, farà comprendre a Hiroshi el que va passar amb 
els seus pares. De retorn donarà més valor a les pròpies 
relacions  

 Hannes Binder i Lisa Tetzner . 
Los hermanos negros. Lóguez 
Novel·la gràfica que testimonia la venda a Suïssa en      
el segle XIX de nens de 12 i 13 anys per treballar de   
escura-xemeneies a Milà, on eren mantinguts com es-
claus.  

 Joseph Kessel. 
El lleó. Empúries. 
Història d’un viatger que visita una reserva a Kenya. Allí 
coneixerà la Patrícia, filla del responsable de la reserva, 
que manté una entranyable relació amb un lleó.  

A partir de 12 anys 

 Thomas Mann. 
L’enganyada. Viena. 
Rosalie, una vídua amb dos fills, s’enamora d’un jove 
nord-americà. Per mantenir aquesta relació trencarà amb 
els convencionalismes socials i l’oposició de la seva filla.  

 Paul Auster. 
La nit de l’oracle. Edicions 62. 
Després d’una malaltia greu, Sid  es compra un quadern 
de color blau. De sobte es veurà dominat per una febre 
creadora que desembocarà en una sèrie de successos 
desconcertants. 

 Pep Molist . 
Els llibres tranquils. Pagès. 
Una tria comentada de contes i novel·les per a infants que 
tracten temes relacionats amb els aspectes més impor-
tants que trobem en el curs de la vida (la mort, la guer-
ra...), sentiments (l’amor, la por...) i actituds (l’egoisme, la 
generositat...).  

Per a gent adulta 


