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Ha passat molt poc temps des de l’últim Garbell. Pensàvem que potser no
disposaríem encara de prou material per confegir aquest darrer butlletí. Però
espigolant per aquí i per allà, hem aconseguit una bona collita. Com sempre,
en destaquem la seva la qualitat narrativa i documental així com l’interès
lector que desvetlla.
Aprofitant aquest període més tranquil de novetats us volem recordar aquells
llibres que cal tenir present per recomanar com a lectures d’estiu, per valorar si
es poden convertir en lectures d’aula, o simplement, per llegir sota la capçada
d’un arbre o a la terrassa d’un cafè. Però si voleu veure els infants gaudir dels
llibres i la lectura, no oblideu de portar-los a visitar llibreries especialitzades, on
us sorprendran tant les recomanacions dels llibreters com els espais pensats per
fer descobertes que els enamoraran.
Les recomanacions que trobareu en aquest butlletí són orientatives. Si voleu
tenir llistes més exhaustives, no dubteu en posar-vos en contacte amb la
biblioteca.
Desitgem que tant des de l’escola com des de les biblioteques escolars se’n
pugui fer difusió i us sigui de gran interès als mestres i també a les famílies. Si
voleu més informació sobre les lectures realitzades pel Seminari de Bibliografia
Infantil i Juvenil la trobareu a:
www.xtec.cat/web/projectes/biblioteca/epergam/quinsllibres
Per la compra dels llibres ressenyats a El Garbell podeu accedir a la llibreria
virtual Quins llibres de l’Associació de mestres Rosa Sensat: www.quinsllibres.org
Que tingueu un bon estiu i unes bones lectures.
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Educació Infantil
DOMÈNECH, Laura. La pastanaga : Conte tradicional xinès.
Milrazones
Una atractiva versió del conte popular Els bons amics amb la que
l’autora va guanyar el primer premi Eva Tolrà d'il·lustració 2014.
En un bosc inexplorat, un conill troba un dia una pastanaga enorme
Però precisament aquest dia el conill està satisfet i no té gana. Què
pot fer amb l a seva magnífica troballa?
Quan decidirem reeditar la magnífica adaptació il·lustrada per
Gerda Müller i editada per Àlbums Estela?

DENEUX, Xavier. Mi pequeño mercado. Combel.
Un imatgiari per tocar el relleu de fruites, verdures i
altres productes que ficarem al cistell en aquesta
passejada pel mercat.
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Educació Infantil
ESCOFFIER, Michaël. Super Niño. Matthieu Maudet (il·lustr.).
Kókinos
La dita: l’hàbit no fa el monjo, en aquest cas no funciona. La
Nina té fred i va despullada, a la pàgina del costat un Super
Heroi es va traient peces de roba i anirà tapant a la Nina. Al
final del llibre és el Super Heroi qui s’ha quedat despullat i
sembla que ha perdut l’estatus, ara és la Nina qui haurà de
vestir el seu amic.

PONTI, Claude. L’Àlbum de l’Adela.
Lata de Sal (Vintage)
Un llibre sense mots de grans
dimensions que convida als lectors a
reconèixer, identificar, imaginar… i
posar paraules tot fent una bona
passejada per les seqüències
il·lustrades.
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Educació Infantil
SENDAK. Maurice. Allà fora. Kalandraka

Un conte oníric, i com a tal inquietant i amb
múltiples nivells de lectura. La narració principal la
protagonitzen dues germanes. La nena gran ha de
tenir cura de la seva germana petita. Sendak en
estat pur.

STRABER, Susanne. El pastís és tan amunt. Joventut
Arribat aquest punt, crec que ja podem parlar d’una
nissaga d’àlbums castellers: allà on no hi pot arribar un de
sol la cooperació ho fa possible. Totes les forces són
benvingudes, per petites que siguin. Sorpresa final!
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Educación Infantil
TAJIMA, Kaori. La neu. Tramuntana
Un àlbum en el que el text és important, no per la
quantitat de paraules ni per la informació, sinó per el
joc poètic que destil·la: paraules, repeticions... Tot està
al servei d’una narració en la que el protagonista
assisteix a l’arribada de l’hivern.
Si el text és important, imagineu-vos les imatges... Una
exploració entorn el color.
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Primària Cicle inicial
CHABBERT, Indrig. Edmond. Guridi (il·lustr.). Kókinos.
Edmon és una estranya criatura sense una identitat clara. Li
agrada mimetitzar-se en les pàgines il·lustrades de fullatges
fins que un dia troba un ou. Busca arreu la mestressa
d’aquest objecte però com que no la troba decideix ferse’n càrrec. Una història d’identitat, de pertinença,
d’adopció i de paternitats.

COLL, Ivar Da. Hamamelis, Miosotis y el señor
Sorpresa. Ekaré.
Dos bons amics que es desitgen el millor, i
vetllen perquè l’altre sigui feliç.
Una preciosa narració sobre l’amistat i la
complaença.
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Primària Cicle inicial
CURATO, Mike. El pequeño Elliot en la
gran ciudad. B de Blok
Una història tendra sobre l’amistat, la
diferència i la descoberta de la ciutat de
Nova York. Està dedicat a qualsevol que
s’hagi sentit insignificant alguna vegada.
Un elefant diminut i amb altres diferències
es passeja per la gran ciutat. Per ell tot és
molt gran, inabastable. Quan gairebé
creu que NY no està feta per a ell, troba
un altre ésser amb més dificultats per
sobreviure. L’Elliot l’ajuda i això el fa sentir
més capaç.
Un document gràfic de la ciutat de Nova
York contextualitzada en els anys de
Hopper.
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Primària Cicle inicial
DIPUCCIO, Kelly. Gastó. Christian Robinson (il·lustr.)
Andana
Ningú se n’ha adonat però en el si de dues famílies
hi ha hagut un intercanvi de cadells.
Una història que parla del sentit de pertinença basat
en la importància de l’educació i la convivència, i
no pas apel·lant únicament a motius de raça.

ISERN, Susanna. La mejor sopa del mundo. Mar
Ferrero (il·lustr.) OQO

Una nova versió del conte popular Sopa de
pedres. Una tempesta de neu reuneix a diferents
animals a casa de la tortuga, on hi ha una olla
amb aigua al foc. Cada un dels hostes afegeix un
ingredient a la sopa. El secret d’aquesta recepta
és l’amistat, la solidaritat, la cooperació…
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Primària Cicle Inicial
JULLIEN, Jean. Ralf. Joventut.
En Ralf és un gos molt llarg, tant que els seus amos
s’entortolliguen i l’acaben escridassant per estar sempre
pel mig. La seva diferència l’acabarà convertint en màgic i
salvarà a la família d’un incendi convertint-se en un heroi
estimat per tots.

MÉNDEZ GUÉDEZ, Juan Carlos. El abuelo de
Zulaimar. Elsa Klever (il·lustr.). OQO.

No tots els infants tenen la sort de tenir un avi.
La Zulaimar demana a les seves amigues que li
deixin un. Com que cap està disposada a
deixar-li, ella se’n construeix un. Humor, enginy i
tendresa.
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Primària Cicle Inicial
TOLMAN, Marije; TOLMAN, Ronald. La isla.
Adriana Hidalgo (Pípala)
Un àlbum sense text dels autors del llibre
La casa del árbol. En aquest cas és l’ós
polar qui fa un viatge per les illes on hi
troba altres animals amics. Una narració
on la descoberta i el joc estan al servei de
la imaginació.
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Primària Cicle mitjà
BOUGAEVA, Sonja. Per què la senyora M. Es va
tornar tan malcarada... Takatuka.
A la senyora M tothom li té por, especialment els
infants. Un dia mentre estava al parc, presencià
una escena que li va recordar allò que havia patit
ella de petita.

FREEDMAN, Claire. Óliver y Patch. Kate Hindley
(il·lustr.). Miau.
Una història de solitud i amistat. L’Oliver s’ha
mudat a una gran ciutat, que el fa sentir més sol.
En un carrer troba a Patch, un gos que també
s’ha perdut. És una trobada que el conduirà a
una nova amistat.
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Primària Cicle mitjà
TALLEC, Olivier. Feliu rei de les ovelles. Animallibres.
Una faula divertida i filosòfica entorn a l’ànsia de
poder i dels abusos que se’n fa. Feliu troba una
corona, se la posa i es creu el rei de tot el poble. A
partir d’aquest moment es dedica a viure com un rei i
decideix que el que és bo per ell ho és per a tots. Però
de la mateixa manera que ha trobat la corona, la
perd i la troba un altre.

ZULLO, Germano. Dadá. Albertine (il·lurst.). Ekaré.
Dada i el seu genet són campions mundials de
salts d’obstacles. Un bon dia sense saber perquè
allò que feia molt bé li surt malament , ensopega,
cau, tomba obstacles...i després de visitar
diversos especialistes, l’atzar posa remei al seu
problema i torna a guanyar totes les
competicions.
14

Primària Cicle superior
CAMILLO, Kate Di. Flora y Ulises. K. G. Campbell
(il·lustr.) Océano Travesía (Gran Travesía)
Un esquirol és xuclat per una aspiradora. Així comença
una història d’amistat i de fantasia entre una
adolescent, la Flora i l’esquirol Ulisses, que després
d’haver passat per aquest tràngol ha adquirit uns
poders especials i que el converteixen en un super
heroi. Molt d’humor i màgia per parlar de temes i
sentiments de més calat.

KHALSA, Dayal Kaur. Memorias de una abuela
apostadora. Ekaré.

L’àvia d’aquesta història no és com les altres, amb
la seva neta juguen al poker, i l’educa seguin els
seus paràmetres. Això la fa molt especial. Una
història irreverent, càlida i divertida.
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Primària Cicle superior
NORTON, Mary. Los incursores. Blackie Books
Què se’n fa de les coses que no trobem?

Un clàssic de la literatura infantil anglesa.
Arrietty és la filla d’una família de
personatges diminuts, viuen sota les fustes del
terra d’un casalot habitat per humans. Amb
el seu pare aprèn l’ofici de fer d’incursora,
proveint a la seva família de totes les coses
que necessiten per viure. En una d’aquestes
incursions a la casa gran coneix a un noi.
Junts aconseguiran trobar a les altres famílies
diminutes que en diferents indrets de la casa i
que per diverses raons van haver de fugir.
Aventura i fantasia a dojo!
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Primària Cicle superior
PEARSON, Luke. Hilda y el perro negro. Bárbara Fiore.
Aquesta és la quarta entrega d’una sèrie de còmics
que provoquen addicció. En aquest cas la
protagonista salva un ésser diminut expulsat de la
seva llar, amb l’ajut d’aquest personatge coneixerà
un grup d’éssers marginals i resoldrà el misteri de gos
negre. Emoció, intriga i humor per iniciar-se en la
lectura dels còmics.

STAAKE, Bob. Pájaro Azul. Océano
Travesía.
Un còmic sense mots sobre la solitud,
l’assetjament i els encontres inesperats.
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Educació Secundària Obligatòria
GARCÍA I CORNELLÀ, Dolors. Diumenge al matí, al peu
del salze. Barcanova.
Cinc anys després d’haver acabat el curs de sisè, un grup
de nois i noies es tornen a trobar per desenterrar una
caixa on un dia van escriure els seus somnis. El grup, havia
estat molt unit, però al llarg del curs de sisè van
començar a passar coses estranyes entre ells.

LESTRADE, Agnès de. Un indi al jardí. Nono K. (il·lustr.).
Takatuka.
Què passaria si el teu pare instal·les un tipi al jardí, es
poses quatre plomes al cap i digués que és de la tribu
dels wallla-walla?

Una narració molt breu i divertida a través de la qual
podem reflexionar sobre la identitat dels pares i la
multiplicitat de facetes que han fet que siguin com són.
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Educació Secundària Obligatòria
PEARCE, Philippa. El jardí de mitjanit. Viena. (El jardí
secret de Viena).

Que avorrit que es presenta, l’estiu, a l’apartament
esquifit dels oncles! Però una nit que no pot dormir, en
Tom sent com el rellotge toca les onze, les dotze i... LES
TRETZE! Sorprès i encuriosit, es lleva a mirar el rellotge i
descobreix que al voltant de la casa tot ha canviat i ara
hi ha un fantàstic jardí que de dia no hi era. Llavors, entre
els arbres, veu unes siluetes...

PRATS, Lluís. Hachiko, el gos que esperava. Zuzanna
Celej (il·lustr.) La Galera
L’argument ja el coneixem, narra l’amistat i la lleialtat
del gran amic del professor Ueno, un gos anomenat
Hachiko. Però en volem destacar la qualitat del text i de
les il·lustracions. Una acurada edició on tot està al servei
dels sentiments i la bellesa.
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Educació Secundària Obligatòria

SMITH, Dan. Big game : Caça major. Bambú
L’Oskari és un noi finlandès que està a punt de fer
tretze anys i fer el pas al món dels adults, però
abans haurà de superar la gran Prova: armat amb
un arc i un joc de fletxes, haurà de passar un dia i
una nit sol al bosc i caçar l’animal més imponent
que trobi. Però de sobte el cel tremola i cau al
bosc un objecte estrany amb un passatger insòlit.
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Poesia
BENEGAS, Mar. A lo bestia. Guridi (il·lustr.) Litera

Un llibre de poemes a manera de bestiari. Poemes
d'humor i plens de tendresa amb descripcions molt
imaginatives dels animals.

COMELLES, Salvador. Abecedari poètic. Àngels Ruiz
(il·lustr.) Cruïlla. (Vaixell de Vapor)

Un poema per a cada lletra de l’abecedari, amb
ritme àgil i imatges divertides. Les il·lustracions recreen
el poema com si fossin metàfores visuals.
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Poesia
FORCHETTI, Laura. Donde nace la noche. María Elina
(il·lustr.) Faktoría K de Libros
A través del fil conductor d’un diàleg entre dos
personatges descobrim l’univers de la nit. Un poemari fet
de metàfores visuals, ple de lirisme i sensibilitat. Un cant a
la naturalesa amb versos lliures i assonants acompanyats
d’unes il·lustracions fetes a llapis i amb algunes taques de
color que palesen encara més la presència de la nit i la
natura.

GALAN, Andreu. Qui no sap riure no sap viure. Luis
Demano (il·lustr.) Andana (Vagó de Versos)
Una col·lecció de romanços i cançons, endevinalles i
raps gastronòmics. Pins que rapegen, arbres
imaginaris, aranyes, pissiganyes... 21 poemes trufats
d’humor per infants en un to popular i tradicional del
país valencià
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Llibres de coneixements
BARMAN, Adrienne. Bestiario. Libros del Zorro Rojo
Un atractiu i divertit bestiari on trobem més de siscents animals classificats seguint els criteris més insòlits i
sorprenents: els més seductors, els més ratllats, els
arquitectes, els mestres del camuflatge...Per satisfer la
curiositat dels petits lectors entorn a la variada fauna
del nostre Planeta.

BROOM, Jenny. Animàlium. Katie Scott. (il·lustr.).
Símbol.
A partir de l’Arbre de la vida animal trobem una
classificació que ens mostra la relació que hi ha
entre els diferents gèneres animals. Un llibre museu
amb il·lustracions naturalistes i molt didàctiques.
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Llibres de coneixements
HANISCH, Maya. Color animal. Agustín Agra
(il·lurst.). Faktoria K de llibres
Un bestiari adreçat als més petits que es destaca
per les il·lustracions fetes amb collages molt
acolorits. El text, tot i la seva senzillesa, té una
gran riquesa de vocabulari.

HENRIQUES, Ricardo. Mar: Actividario. André Letria
(il·lustr.) Ekaré
Un homenatge al mar a manera d’actividaridiccionari de termes, personatges llegendaris i de tot
allò relacionat amb el mar i amb tots els éssers que
l’habiten tant mitològics com reals.
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Llibres de coneixements
JENKINS, Steve. Nunca sonrías a un mono. Joventut.
Un llibre sobre les reaccions adverses i inesperades
que manifesten alguns animals que semblen
inofensius. El títol fa referència a la incapacitat dels
micos d’identificar somriures, interpretant aquest gest
com una conducta amenaçadora.

MUSSORGSKY, Modest. Cuadros de una exposición. José
Antonio Abad Varela (text). Xosé Cobas (il·lurst.)
Giuseppe Sinopoli (mus.) Kalandraka.
Un estol d’oques es passeja cada dia per davant del
museu de Sant Petersburg. Una d’elles ens guiarà per
entre les sales del museu i tindrem l’ocasió de descobrir
les pintures tot seguint el rastre d’una melodia. Cada
pàgina es correspon amb un moviment del concert
Quadres d’una exposició. Conté un CD amb la música
de l’obra de Mussorgsky.
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Mestres
ANDERSEN, H.Ch. Rondalles d’Andersen. Artur Rackham
(il·lustr.) Josep Carner i Marià Manent (vers.) Barcelona:
Joventut
Una preciosa reedició del recull de les Rondalles
d’Andersen, publicat per primera vegada l’any 1933 per
la mateixa editorial que ha afegit més il·lustracions
d’Arthur Rackham.
Un llibre cabdal on per a la biblioteca escolar o d’aula, on
es recullen les millors rondalles de l’autor per ser llegides o
contades

LANG, Andrew. Eros y Psique / Bella y la Bestia. Lucía
Sforza (il·lustr.) Ekaré ( Amor y Susto)
Una nova versió del llibre d’Apuleu, origen dels contes
meravellosos. On hi podem trobar els elements que la
literatura oral recull en tot el seu imaginari.
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Lectures d’estiu i d’aula
Primària Cicle inicial
BADESCU, Ramona; CHAUD, Benjamin. En Pomelo és feliç. Madrid:
Kókinos, 2014. 1er curs

YOUNG, Miriam. La senyoreta Sussi. Barcelona:
Corimbo, 2015. 1er curs

DUBOSARSKY, Ursula. Les noves avenutres de la Mel i l’Ós.
Ron Brooks (ilustr..) Barcelona: Corimbo, 2014. 2n curs
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Primària Cicle inicial
CANOSA, Oriol. La casa del professor Kürbis.
Jordi Sunyer (il·lustr.) Barcelona: Baula, 2013. 2n
curs

.

JANOSCH,. Jo et curaré, va dir el petit Ós. Pontevedra:
Kalandraka, 2015. 2n curs

KORSCHUNOW, Irina. La guineueta perduda. Barcelona:
Salamandra, 2013. 2n curs
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Primaria Cicle mitjà
LACEY, Josh. Dragonero. Barcelona: Ekaré, 2014. 3er
curs
LACEY, Josh. Dragonero despega. Barcelona: Ekaré,
2014. 3er curs

BARRENETXEA, Iban. Brujarella. Barcelona: Thule, 2014. 4t curs.

RODARI, Gianni. Libro de la fanasía. Las mejores historias.
Barcelona: Blackie Books, 2013. 4t curs
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Primària Cicle Superior

PORTELL, Joan; PORTELL, Raimon. La pilota robada. Barcelona: Animallibres, 2014. 5è
curs
PORTELL, Joan; PORTELL, Raimon. Les magdalenes també juguen. Barcelona:
Animallibres, 2014. 5è curs
PORTELL, Joan; PORTELL, Raimon. No ho expliquis a ningú. Barcelona: Animallibres,
2014. 5è curs.
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Primària Cicle Superior

BURGAS, Àngel. Kamal i els alfabetistes. Barcelona: Edebé,
2015. 6è curs

CANOSA, Oriol. L’illa de les cartes perdudes. Barcelona:
Babulinka Books, 2014. 6è curs
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Primària Cicle Superior

MODIANO, Patrick. Catherine. Barcelona: Blackie Books, 2014.
6è curs

NORTON, Mary. Los incursores. Barcelona: Blackie Little
Books, 2015. 6è curs

URRIOLA, José. Cuentos a patadas. Barcelona: Ekaré, 2014. 6è
curs
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