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BIBLIOTECA D'ULLDECONA

Gianni Rodari deia que per tal d’ensenyar l’estima per la lectura a la canalla “és
indispensable disposar d’una petita biblioteca, personal o col·lectiva. Vint llibres són
millor que un, i cent millor que vint, perquè poden despertar curiositats diferents”

A la Biblioteca hi ha centenars de llibres que desperten milers de curiositats. Aquí us
passem una petita mostra, els recomanats per aquest curs. 

Gaudiu de llegir contes juntes, d’aquest canal de comunicació perfecte i de sentir
com les paraules i la imaginació omplen el seu món.

 

JON KLASSEN (2020).

Aquest llibre el recomana el mateix Tom Percival.
En diu “ És graciós, precís, i tracta sobre la

naturalesa humana d’una forma molt real, sense
fugir del fet que tots som fal·libles. Tan als meus

fills com a mi ens encanta”. 

VULL EL MEU BARRET
Barcelona: nubeocho

BIANCA SCHULZE (2021)

Un llibre per anar a dormir. Un llibre que els
interpel·la directament i que hi participen. Un llibre

per riure i cantar. Un llibre genial per passar una
bona estona abans d’anar al llit. Xxxst! no feu

soroll o despertareu el drac

NO DESPERTIS MAI UN DRAC
Barcelona: Cruïlla

MAR BENEGAS (2020)

Qui ha mossegat les pàgines d’aquest llibre? Un
llibre joc on a cada pàgina hi ha una queixalada.

Tenen que endevinar de qui és. En fa rimes amb les
endevinalles i així el llegim amb una sonoritat que

ho fa tot més bonic i més fàcil. Us assegurem
petites emocions en saber qui s’amaga. 

 

MOSSEGADES I QUEIXALADES
Barcelona: Combel



AARON BLABEY (2020).

Aquesta és la segona aventura del Mos. Ens
declarem fans del Mos i del seu creador, ja

d’entrada us recomanen tots els seus llibres. Una
història molt divertida d’un gos lleig i una mica

gemegaire al que li surt tot mal. La rima  enriqueix
la història amb una magnifica sonoritat (agraïm la

traducció immillorable de la Muntsa Fernàndez).
. 

MOS EL MARRANOT
Barcelona: Barcanova

BEA TABOADA (2020)

Un llibre que parla d'emocions. Però també parla
de nosaltres, parla de mares. Ensenya a les nostres

filles que nosaltres també tenim un monstre de
colors dins. Mostra una maternitat normalitzada,

no som superheroïnes que poden en tot, som
dones (que és millor). Empatia és la paraula clau

del llibre.

A VEGADES LA MARE TÉ EL
CAP PLE DE TRONS

Barcelona: animallibres

JÉRÔMES RUILLIER (2020)

Recomanat de 0 a 99 anys. Aquest conte és una
autèntica genialitat. Es tracta d’una adaptació

magistral d’Ubú Rei, l’obra d’Alfred Jarry. 
L’autor d’aquest àlbum explica amb punts de

colors i amb un diàleg molt curt i senzill allò tan
complex com l’abús de poder, la fatalitat de

l’individualisme i la importància de la història. 
Jérôme Ruillier diu «No hi ha res millor que els

relats per a infants, quan la intencionalitat és que
els més grans l’entenguin també.» 

 
 

UBÚ
Barcelona: Joventud

DEBORAH FREEDMAN (2021).

Aquí us presentem a la Carlota, un cuc de terra,
que necessita saber per què fa el que fa. Un llibre 

 que dona respostes per a que puguin fer més
preguntes. Els dibuixos d’aquarel·la entre els verds

i marrons és fan senzills i acompanyen suament
aquesta nova històra que ens ensenya que totes

som importants.
 

LA CARLOTA I EL SENTIT DE
LA VIDA

Blanes: entreDos



LORNA SCOBIE (2021).

Aquí una divertida història sobre les famílies. Al
gos Rafa se li complica el dia i de cop s'ha de fer

càrrec de centenars d'aneguets. Gaudiu de la
història i sobretot del dibuix. Les pàgines s'omplen
d'aneguets entremaliats i cadascú té un detall. Un

riure fàcil i entretingut.
. 

QÜEC, QÜEC...PAPA?
Madrid: jaguar

CHRISTIAN VOLTZ  (2019)

És imprescindible que en qualsevol llista de
recomanacions infantils surti l’editorial

Kalandraka.
Aquí el senyor Magí ens ensenyar com plantar

una llavor i com tenir paciència. Arreplegueu
llavoretes amigues, però haurem de vigilar amb

els pardals
 

ENCARA NO?
Barcelona: Kalandraka

MARC BARNETT (2018)

Un dia el triangle decideix fer-li una broma al
quadrat. Així comença i ja veïeu que promet, no us
volem donar més detalls per que val molt la pena

descobrir-ho. 
La singulariatat pot ser una victòria. 

 
 

TRIANGLE
Barcelona: Lumen

CECILIA MORENO (2021).

LLibre de cartró. Les pàgines són dures. Aquest
estan fets per a elles, resistents, deixem el llibre
completament a les seves mans, que hi tinguen

cura però no temor de trencar-lo. Petites frases en
rima per acompanyar, per mirar i descobrir on

viuen els animals que tan els agraden. Encara més,
la lletra és de pal amb negretes per si voleu

ensenyar lletres i treballar en sons i sobretot per si
voleu que facin descoberta i s'ho passen bé.. 

ON VISC JO?
Madrid: Jaguar
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