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BIBLIOTECA D’ULLDECONA 

Recomanacions P3-P5 

 

 

 

Aquí us presentem uns quants llibres dels centenars que hi tenim a la Biblioteca. Totes sabem 

dels beneficis de la lectura, hi podeu trobar fàcilment una guia que en parli. Nosaltres només us 

volem apuntar que els llibres desperten la curiositat i la curiositat és la clau de l’educació. 

Ens cal esmentar també que llegir juntes un llibre és un canal únic i extraordinari de comunicació 

entre vosaltres i en aquesta edat hi té tot l’esplendor. No us el perdeu. Per què no trobareu ni  

Netflix, ni Disney ni cap app que superi aquest moment màgic de descoberta d’una història dins 

d’un llibre. 

 

MONTANARI, E. (2020). Un dia ple de sons. 

Barcelona: Editorial Joventut. 

Sinopsi: acompanyem al petit cocodril a l’escola 

i l’acompanyem amb sons i imatges quotidianes. 

Els colors suaus ens aporten tranquil·litat i 

tendresa. Escrit en lletra de pal per reconèixer les 

lletres o ensenyar les primeres paraules. El pots 

fer servir a diferents nivells.  

Per P3-P41 

 

                                                             
1 Les edats són orientatives. Tots aquest llibres están adaptats per xiquetes i xiquets  
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CONDO, J. i MATT, H. (2020). Que venen els 

pirates! . Barcelona: Baula 

Sinopsi: En Tom vigila dalt d’un turó si 

s’acosten pirates i sembla ser que té alguns 

problemes. 

Una aventura diferent on la sorpresa marca el 

camí. Una història divertida i molt ben pautada 

per passar una bona estona. A més, aquest llibre 

no marca estereotips cosa que sempre és 

d'agrair. 

Per P4-P5 

 

 

 

FUCHIGAMI, S. i UESUGI, T. (2020), Rady 

el gat infermer. Barcelona: Blackie Books. 

Sinopsi: Rady és un gatet que vivia al carrer 

fins que un dia un nen el va trobar i el va portar 

a un refugi d’animals.  

El millor és que es basa en fets reals. Al final 

del llibre hi tens la història de Rady que també 

els pots llegir. Els encanten les històries 

d’animals i a més aquesta els aporta 

consciència de la seva cura. 

Per P4-P5 

 

 

MARSHALL, M. (2020). Troba’m a les 

fosques. Barcelona: Baula 

Sinopsi: hi busquem els animals amagats a la 

nit. És un llibre d’animals amb solapes 

sorpresa.  

Obrir les solapes els dóna més acció i les 

diverteix molt. Un altre punt a favor és que està 

en lletra de pal on hi poden identificar 

paraules. Però aquest llibre és pura diversió. 

Per P3-P4 
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DAMIRÓN, A. i PINO, P. (2018). Tumtum. 

Barcelona: Animallibres 

Sinopsi: Tumtum és un elefant gegant que creu 

que viu sol a la selva però descobreix 

sobtadament el munt d’animals amb qui 

compartia espai. 

Un conte amb màgia per què ens diverteix i ens 

ensenyar que les coses no són el que semblen. 

Especial P4-P5 

 

 

BONILLA, R. (2018). De quin color és un 

petó?. Barcelona: Animallibres 

Sinopsi: A Minimoni li encanta pintar, però ha 

de pintar un petó i de quin color és un petó? 

Ens declarem grupis de la Rocío Bonilla. És 

impossible no recomanar els seus llibres, tots 

són magnífics.  

Per a totes 

 

 

BRENMAN, I. i APARICIO, A. (2020).  Ja no soc un 
bebè. Vilanova i la Geltrú: El cep i la nansa 
 
Sinopsi: Totes volen ajudar a fer les coses a l’Alicia 
però ella ja no és un bebè i ho sap fer tota sola, bé 
tot no. 
 
Conte a la seva mida on es senten identificades i a 
més els ajuda a guanyar autonomia. El final ens 
encanta, perquè hi ha coses que sempre són millor 
si les fem juntes. 
 
Per a totes 
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ISERN, S. i WIMMER, S. (2018). En Bogo el guillot 
que ho volia tot. Madrid: nubeOcho 
 
Sinopsi: En Bogo és un guillot molt curiós, que 
decideix que inventaria coses meravelloses per 
poder tenir tot el que altres tenien. 
 
En Bogo descobrirà que ell ja és especial, un 
inventor meravellós. Els dibuixos  cobreixen tot 
l’espai de colors i detalls que els atrapa en seguida. 
 
Per P4-P5 

 

 

MICK i INKPEN, C.  (2015). Si pogués parlar, saps 
què et diria?. Barcelona: Barcanova 
 
Sinopsi: Aquest petit gos despentinat no para 
quiet i  sempre fa malifetes. No fa cas de res. Els 
pares pensen que igual no se l’haurien de quedar. 
 
El gos d’ulls grossos entremaliat us robarà el cor 
en la seva aventura i sobretot quan ens explica tot 
el que li vol dir al nen. 
El llibre s’escriu en vers i la sonoritat fa que la 
lectura sigui completa i segueix la història d’una 
manera brillant. Deixeu-vos emocionar. 
 
Per a totes 

 

 

 

SCOBIE, L. (2019). Gats, gats i més gats. Madrid: 
Jaguar. 
 
Sinopsi: Diu que li agraden els gats i que a partir 
d’ara serà col·leccionista de gats. A partir d’aquí la 
cosa com veureu s’embolica. 
 
És un llibre on surten molts de gats i moltes rates. 
Passeu-vos ho bé en la història, mirant i buscant 
els gats més estranys, lletjos i de tots els colors. 
 
Per P3-P4 
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RAYO, A. i ARMIÑO, M. (2019). La meva família és 
especial. Barcelona: Edicions Pirata. 
 
Sinopsi: La tortuga celebra el seu aniversari i  
escriu una carta a tota la família per què vingui a 
celebrar-ho. 
 
Un llibre que ens mostra la diversitat de les 
famílies, amb uns dibuixos genials. A més té un joc 
amagat. 
 
Per a totes 
 

 

 

BLABEY, A. (2018). Necessito una abraçada. 
Barcelona: Barcanova 
 
Sinopsi: Amigues l’eriçó necessita una abraçada 
però els altres animals no volen punxar-se. 
 
És un llibre molt divertit en que riuran. Un llibre 
que parla d’abraçades i besets i la necessitat que 
en tenim. 
 
Per a totes 

 

 

BUCKLEY, F. i BUCKLEY, M. (2019). Lenny 
Llamàntol es queda a sopar. Barcelona: Libros del 
Zorro Rojo 
 
Sinopsi: Lenny és un llamàntol que rep una 
invitació a sopar. Quan arriba descobreix que ell 
no era exactament l’invitat d’honor però si el més 
esperat. 
 
Aquesta és una altra divertida història però a més 
i ha dos finals, com els llibres d’aventures les 
petites hauràn de decidir quin camí seguir. 
 
Per P4-P5 
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DE DIOS, O. (2019). Monstre Rosa. Barcelona: 
Estrella Polar 
 
Sinopsi: Monstre Rosa viu a un lloc on tots són 
blancs, on tots són petits i tenen les cases petites, 
així que ell tan gran i tan rosa no troba el seu lloc i 
marxa buscar nous colors i noves formes. 
 
Un llibre magnífic per ensenyar aquelles lliçons de 
vida de forma fàcil. Com més colors i més formes 
de ser tot és més divertit. A més, el llibre té a la 
part de dalt preguntes que li pots anar fent. El pots 
llegir com vulgues depenent del moment. Els 
dibuixos i noms que surten tenen aquest atractiu 
que els encanta i fan que augmenti l’empatia. 
Després d’aquest èxit rotund Olga de Dios ha 
publicat Ocell Groc. Llibre també molt 
recomanable. 
 
Per a totes 

 

 

KISELOVA, V. i BONITA, R. (2019). Terratrèmol. 
Madrid: Jaguar. 
 
Sinopsi: Un terratrèmol destrossa la casa de la 
guineu. Sense casa la guineu es passa el dia 
plorant però en seguida els altres animals del bosc 
s’ofereixen a ajudar-la. 
 
Una història que ens parla d’empatia i de treball 
en grup. Escrita amb rima que crea una sonoritat 
especial i que al repetir la mateixa frase les 
lectores hi poden participar. 
 
Per a totes 
 

 

 

Si aquest no us agraden no passa res en tenim un centenar més.   

Que tingueu un bon viatge al món dels contes! Si necessiteu guia, la Biblioteca és un bon punt 

de partida i una excel·lent companya de viatge. Si no en necessiteu, la Biblioteca és el lloc on 

trobar els millors llibres per perdre’s. 

 

D’altres títols: 
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