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Un nou aire 

per a EL VAIXELL DE VAPOR

Anna Pauner Escudé 
Responsable de plans lectors de Cruïlla

Us recordeu de la Formiga Piga? I de l’Ocell de Foc? Aquests personatges ja són 
clàssics de la col·lecció El Vaixell de Vapor, que navega decidida des de l’any 1984. 
Des de llavors, s’hi han publicat infinitat d’aventures i ara, després de 32 anys, li cal 
una renovació.

... una renovació que conserva l’essència de la col·lecció:

•	Llibres	que	garanteixen	la	qualitat	literària.

•	Llibres	que	transmeten	valors	i	fomenten	la	visió	crítica.

•	Llibres	que	expliquen	històries	atractives	per	als	lectors.

... una renovació que aproxima, en contingut i forma, la lectura a les necessitats i 
els interessos del món actual:

•		Una	renovació	estètica	amb	cobertes	atractives,	més	il·lustracions	a	totes	les	
sèries	i	un	nou	format,	més	gran,	per	als	lectors	de	la	sèrie	blanca.

•		Una	revisió	dels	continguts	dels	títols	publicats	i	una	tria	acurada	de	novetats	
que	s’adequa	a	les	preferències	i	les	inquietuds	dels	infants	i	els	joves	d’avui	dia.

•		Una	revisió	dels	títols	recomanats	per	a	cada	edat,	mantenint	la	referència	del	
color	de	cada	sèrie	(Blanca,	Blava,	Taronja	i	Vermella).

•		Una	proposta,	a	la	contracoberta,	d’icones	que	aporten	informació	sobre	el	
gènere,	els	temes	i	els	valors	que	es	tracten	a	cada	títol.

Llegir	és	una	experiència	única,	que	ha	de	servir	per	entretenir	i	per	formar	a	la	
vegada.	La	voluntat	dels	nostres	llibres	és	crear	lectors	autònoms,	que	gaudeixin	
de	la	lectura,	i	fer-los	una	mica	més	feliços.	Esperem	que	la	col·lecció	El	Vaixell	de	
Vapor pugui seguir navegant al vostre costat molts anys més
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Després de més de 30 anys al mercat,  
aquesta col·lecció de referència de la 
literatura infantil canvia d’imatge per 
acostar-se	al	lector	d’avui.		

Volem que els teus  
alumnes s’ho passin d’allò  

més bé amb els llibres  
d’El Vaixell de Vapor.

Renovem  
El Vaixell de Vapor  

per dins i per fora per donar  
un aire nou als llibres  

de sempre.



Una gran  
Sèrie Blanca

La diversitat de temes, la qualitat i la riquesa literària  resten 
intactes	en	aquesta	renovació,	així	com	les	sèries, que 
s’identifiquen amb colors segons l’edat i la capacitat lectora per 
tal que es reconeguin a primer cop d’ull:

Els nostres llibres per als primers lectors 
es fan grans.	Ara,	els	llibres	de	la	Sèrie	
Blanca	són	més	grans	per	facilitar	la	lectura	
als	lectors	més	petits	i	per	fer-los	més	
manejables. Amb il·lustracions a color a cada 
pàgina i	unes	històries	que	enganxen	des	del	
principi.

Sèrie TaronjaSèrie Blanca Sèrie VermellaSèrie Blava

Primers
lectors

+ 8 anys+ 7 anys + 10 anys

L’essència
es manté



Noves  

temàtiques
icones

La millor manera de localitzar el 
Vaixell més adequat per a cada lector 
són les noves icones que trobaràs a la 
contraportada de cada llibre. 

Més informació a: www.cruilla.cat
tu

Sempre
hi ha

unVAIXELL
per a
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El vampiret Draculet
Avorrit de viure en un castell tenebrós, el Dracu-
let decideix anar a córrer món.
El vampiret vivia en un castell amb els seus pares, un mussol i 
un fantasma, però s’avorria molt i volia conèixer món. Per això, 
un dia va decidir anar-se’n volant. 

Vet aquí que va passar prop d’una escola i va quedar tan sor-
près que va decidir que volia aprendre a llegir i escriure. Els 
seus pares, el mussol i el fantasma no van voler ser menys i 
també es van posar a estudiar.

La vida d’en Draculet va canviar molt. Fins i tot els seus pares 
van convertir el castell en un museu i un lloc d’acampada, i 
tothom anava a admirar-lo! 

Primers
lectors

   

Informació addicional:

Autor/a: Ponç Pons
Il·lustrador/a: Àngels Comella
ISBN: 9788466137775
Núm. de pàgines: 64
Núm. de col·lecció: 25
Codi: 160896

Nivell 
bàsic 
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Comprensió
La personalitat dels personatges del castell canvia al llarg del 
llibre. Demaneu als alumnes que recordin tots els personatges 
del castell i, en una taula de tres columnes, hi escriguin el nom, 
una descripció de com són al començament (amb un adjectiu 
pot haver-n’hi prou) i, finalment, a veure si poden dir res de 
com són al final.

Connexió amb el món                               
El conte passa, sobretot, en dos llocs: el castell i l’escola. Però 
n’apareixen uns quants més: la consulta del dentista, un quiosc, 
el camp de futbol… 

Proposeu que, en petit grup, els alumnes preparin un mapa 
del lloc on viuen ells. A veure si hi poden encaixar allò que 
coneixen de l’entorn. Després, poden situar-hi els llocs on po-
dria passar la història d’en Draculet.

Transmissió de valors                               
En Draculet és diferent de la resta de nens, és especial. Això té 
avantatges i inconvenients. Demaneu que cada alumne pensi 
quina característica especial li agradaria tenir: tenir algun 
poder, ser invisible, ser sempre simpàtic encara que estigui en-
fadat, poder volar... 

Després, podeu proposar un debat en petit grup sobre quins 
avantatges té la proposta de cadascú, i també quins inconve-
nients.

Taller d’escriptura                               
Expliqueu als alumnes que els 
poemes són escrits per ser 
llegits en veu alta. Proposeu 
als alumnes de fer una lectura 
en veu alta dels versos 
d’aquest llibre. Caldria co-
mençar per repartir les estro-
fes. Hi ha trenta estrofes, així 
que en pot tocar una per 
alumne. Se l’han de preparar, 
l’han de llegir en veu alta fins 
que se l’hagin fet seva. El repte 
és que, entre tots, s’aconse-
gueixi recitar tot el llibre.

Amb aquesta activitat hauran 
tastat la mètrica i la rima. És el 
moment de proposar-los 
d’escriure una història breu 
en vers. Mentre l’escriuen, 
l’han de fer sonar, dir-la en veu 
alta. Un cop enllestida, es pot 
recitar davant de la classe.
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Un poble
Dues tribus de diferent tarannà s’estableixen a la 
mateixa vall.
A una vall fèrtil, rica en boscos, pastures, caça i pesca, hi arri-
ben un bon dia dues tribus de tarannàs diferents. L’una 
s’instal·la al pla, vora el riu, i l’altra, dalt d’un turó. 

Cada tribu va a la seva, tot i que s’observen encuriosits els uns 
als altres. Un dia, però, una riuada inunda la vall i la tribu que 
hi vivia demana ajuda a la que viu dalt del turó. Acabaran vi-
vint plegats i formaran un sol poble, acceptant-se diferèn-
cies i intercanviant-se coneixements i costums.

Primers
lectors

   

Informació addicional:

Autor/a: Enric Larreula
Il·lustrador/a: Susanna Campillo
ISBN: 9788466137782
Núm. de pàgines: 64
Núm. de col·lecció: 47
Codi: 160897

Nivell
avançat
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Comprensió
Pregunteu als alumnes en què es diferencia la gent de la 
tribu del nord de la del sud. Proposeu-los que, en una taula 
de dues columnes, hi vagin apuntant totes les característiques. 
Un cop està escrit, demaneu-los que identifiquin quines 
d’aquestes característiques les coneixem pel text i quines per 
la il·lustració.

Connexió amb el món                               
Plantegeu al alumnes si aquí, on vivim, creuen que hi ha «tri-
bus» diferents, com les del llibre. Quines? Després, que pen-
sin en petit grup quines tribus diferents podrien muntar a clas-
se tot buscant característiques comuns que permetin agrupar 
els companys. La tribu dels nens i la de les nenes queda des-
cartada per massa fàcil.

Transmissió de valors                               
En gran grup, pregunteu als alumnes si estan al cas dels pro-
blemes de convivència entre alguns pobles o ètnies del món. 
Quins conflictes hi ha actualment? Si no en surten, se’n pot 
buscar algun de l’entorn immediat: els problemes que tenen els 
immigrants, la convivència entre els practicants de diverses 
religions, la imposició de costums o festes de fora... Proposeu 
als alumnes que facin un debat sobre com ho solucionarien.

Taller d’escriptura                               
Proposeu als alumnes que 
s’inven tin dues tribus al 
complet. És a dir, han de 
descriure com viuen, com 
vesteixen, quines son les seves 
costums i les seves festes, 
quines característiques 
físiques tenen... En aquesta 
feina poden fer volar la imagi-
nació. Si es vol, se’ls pot 
proposar que siguin tribus de 
planetes diferents. Després, 
proposeu-los que pensin quins 
problemes poden sorgir quan 
entren en contacte les dues 
tribus inventades i com els 
solucionarien. Finalment, 
proposeu-los que escriguin 
una història de quan aquestes 
dues tribus es van trobar.
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Bestioles menudes
Quatre històries d’humor sobre unes bestioles 
menudes vistes de molt a prop.
Creieu que els insectes es passen el dia fent volts sense cap 
objectiu? Doncs no, els insectes tenen una vida molt apas-
sionant!

Un centpeus endiumenjat que s’ha comprat cent sabates, una 
aranya maldestra que no sap fer teranyines, una família d’arnes 
que rep una visita inesperada a l’armari on viu i un poll que té 
el cap infestat de nens són els  protagonistes d’aquests relats 
d’humor.

Primers
lectors

Informació addicional:

Autor/a: Elena O’Callaghan i Duch
Il·lustrador/a: Valentí Gubianas
ISBN: 9788466138710
Núm. de pàgines: 64
Núm. de col·lecció: 51
Codi: 167094

Nivell 
bàsic 
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Comprensió
Proposeu als vostres alumnes que completin aquesta taula 
amb el contingut de les quatre històries de les bestioles: 

Centpeus Aranya Arna Poll

Quin problema té?

Què passa al final?

Connexió amb el món                               
Proposeu als vostres alumnes que, per equips, escriguin el 
màxim de noms d’insectes que coneguin en un temps deter-
minat (per exemple, 5 minuts). Quan s’acabi el temps, cada 
equip haurà de llegir la seva llista d’insectes. El que hagi fet la 
llista més llarga, guanya. 

Quan comproveu la llista, mireu que tots els noms escrits si-
guin realment insectes i no altres tipus d’animals petits. 

Transmissió de valors                               
Organitzeu una representació teatral de les històries dels 
quatre insectes. Demaneu als alumnes que les representacions 
es facin només amb el moviment, sense parlar. 

En primer lloc, i perquè els alumnes vegin com ho han de fer, 
assageu els moviments i els gestos dels insectes de les his-
tòries. Després, representeu els contes amb escenes molt cla-
res. Per exemple, en el cas del conte del poll, les escenes po-
drien ser: 

1. El poll té malsons. 
2. Li pica el cap.
3. La mare li posa el tractament. 
4. El poll pot dormir tranquil. 

Taller d’escriptura                               
Demaneu als vostres alumnes 
que componguin un poema 
sobre un insecte. Abans de 
fer la proposta, llegiu en veu 
alta algun dels poemes del 
llibre marcant molt la rima per 
tal que els nens la notin.

Per ajudar-los a fer el poema, 
podeu començar fent una llista 
de noms d’insectes i buscant 
paraules que hi rimin. També 
els podeu proposar inicis de 
poemes diversos (Hi havia una 
vegada un mosquit...). 
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Informació addicional:

Autor/a: Meritxell Martí
Il·lustrador/a: Xavier Salomó
ISBN: 9788466138703
Núm. de pàgines: 64
Núm. de col·lecció: 65
Codi: 167093

Una nit bestial
Vas en cotxe per una carretera solitària. De sobte, 
sents l’udol d’un llop. Què deu passar?
En Bernat i la seva mare, com cada dia, tornen a casa per una 
carretera tranquil·la i soltiària. Avui, però, el viatge no serà 
igual... No paren de trobar animals de tota mena que travessen 
la carretera! 

Una guineu, una serp, un esquirol, una òliba, un eriçó... el Ber-
nat i la seva mare no entenen res. On van tots aquells animals? 
De què s’escapen? 

Els protagonistes no ho sabran mai, on van els animals, però el 
lector, al final, sabrà que al bosc s’està organitzant una bona 
moguda.

Nivell
avançat
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Comprensió                               
Al llarg de la ruta en cotxe, en Bernat i la seva mare es van tro-
bant animals diferents. Demaneu als alumnes que en facin la 
llista, a veure si els recorden per ordre, i si els recorden tots.

Després, demaneu-los que expliquin quines suposicions fan de 
per què els animals són a la carretera, com per exemple, que 
s’escapen d’un incendi.

Connexió amb el món                               
Segur que, de camí cap a l’escola, els alumnes es creuen amb 
algunes bèsties i cuques. Demaneu als alumnes que, per pare-
lles, pensin quins animals veuen habitualment. Segur que en 
surten més dels que es pensen. Després poden preparar una 
taula on anotin quins animals poden veure normalment, quins 
solament en una època determinada i quins solament els han 
vist excepcionalment.

Ja en gran grup, es pot parlar dels animals que tenen a l’abast i 
d’aquells que han vist durant algun viatge. Quins són? On els 
han vist? Es poden situar en un mapa.

Transmissió de valors                               
La relació entre els humans i la natura s’ha anat distanciant. 
Hem alçat barreres que impedeixen als animals circular lliure-
ment. La carretera del llibre n’és un exemple. Els animals po-
den ser-hi atropellats. Introduïu el tema en gran grup i pregun-
teu quines barreres tenim al voltant que puguin ser un 
problema per als animals. Després, què es pot fer per acos-
tar-nos més a la natura i que la natura se’ns acosti.

Taller d’escriptura                               
A la història hi ha una gran 
presencia del diàleg. Hi ha dos 
personatges que parlen entre 
ells. Demaneu-los que practi-
quin el diàleg llegint el llibre 
per parelles i fent que cadas-
cun posi veu a un dels perso-
natges. Després, ja individual-
ment, demaneu-los que es 
pensin dos personatges i els 
facin parlar. A la proposta, s’hi 
pot afegir l’atractiu que no 
aparegui el nom dels que 
parlen i que s’hagi d’endevinar 
qui són a partir d’allò que 
diuen.

Es pot aprofitar per exposar 
com funciona el diàleg escrit i 
la funció del guió que es posa 
al començament, per indicar 
que comença a parlar algú.
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La llista d’aniversari
Com es pot fer una llista de regals sense demanar 
res que ocupi lloc?
Aquesta és la història d’una nena que l’endemà de Reis ja co-
mença a fer la llista de coses que vol que li regalin pel seu 
aniversari. I això que encara li falten 7 mesos per fer els anys!

Naturalment, les primeres coses que escriu a la llista són les 
que s’han descuidat de portar-li els Reis. Aquest any, però, el 
pare i la mare li han dit que a casa ja no hi cap res més i que ha 
de demanar regals que no s’hagin de guardar. 

Uf, quin tip de rumiar! Com s’ho farà?

Primers
lectors

   

Informació addicional:

Autor/a: Anna Manso
Il·lustrador/a: Gabriel Salvadó
ISBN: 9788466139786
Núm. de pàgines: 64
Núm. de col·lecció: 72
Codi: 170024

Nivell
avançat
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Comprensió                               
Podeu demanar als alumnes que facin un esquema de la his-
tòria seguint aquestes pautes: 1. La nena té obsessió per fer...  
2. Els seus pares li demanen que aquest any, pel seu aniversari,... 
3. Ella demana aquestes 10 coses:... 4. Li regalen tot el que dema-
na, menys...

Després, podeu demanar als alumnes que pensin quin dels 10 
regals de la llista els agradaria rebre i que expliquin per què.

Connexió amb el món                               
Organitzeu la classe en petits grups i proposeu als vostres 
alumnes  que es posin en el lloc dels pares de la protagonista. 
S’han de preguntar per què creuen que els pares han animat la 
nena a demanar regals que no siguin materials i no s’hagin 
de guardar. 

Al final de l’activitat, podeu proposar als alumnes que escullin 
quina raó els sembla més important i l’exposin a classe. 

Transmissió de valors                               
Organitzeu un amic invisible no material. Poseu tots els noms 
dels nens de la classe en una bossa i que cada alumne en triï 
un. Cadascú haurà de fer un regal a un company o companya de 
classe; la condició és que els regals han de ser coses que no es 
comprin, que no costin diners. Us poden servir aquests exem-
ples: una hora del pati jugant junts (molt útil si són dos companys 
que no es relacionen gaire), una tarda a casa meva, un dissabte 
amb la meva família en algun lloc, alguna cosa que hagis fet tu 
(com un pastís o un dibuix)...

Taller d’escriptura                               
Proposeu als alumnes que 
escriguin un petit text amb 
el títol: Una meravellosa 
experiència gratuïta. 

Demaneu-los que recordin 
alguna cosa bonica que els 
hagi passat i que no els hagi 
costat diners. Per exemple: 
anar a veure uns gossets 
acabats de néixer, l’estona que 
l’avi els explica contes, una 
tarda amb els cosins, una 
excursió amb bicicleta...

Per ajudar-los a organitzar 
l’explicació, els pots plantejar 
preguntes com aquestes: 
Quina experiència recordeu? 
Qui us acompanyava? On va 
passar? Com us vau sentir 
aquell dia? Heu tornat a viure 
aquesta experiència?
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Pobre fantasma Anselm
El pobre fantasma Anselm era molt desgraciat, 
perquè era tan poruc que tot l’espantava. 
El pobre fantasma Anselm era molt desgraciat. No era un fan-
tasma valent com els que surten als contes, sinó que era 
tan poruc que tot l’espantava. I era tan tímid que no tenia cap 
amic, i estava fart de viure sol. 

Un matí va decidir sortir al carrer per mirar de conèixer algun 
nen o nena. Però les criatures, en veure’l, fugien esperitades. 
De sobte, però, es va adonar que una fantasma fosca el seguia 
a tot arreu. De primer, el pobre fantasma Anselm es va espan-
tar molt, però finalment es va decidir a parlar amb aquella 
fantasma tan estranya. I va tenir una bona sorpresa!
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Comprensió                               
El Fantasma Anselm té por de tot, no és un fantasma valent, 
però finalment aconsegueix fer un amic. Proposeu als alum-
nes una pregunta que permetrà saber si han entès el llibre: per 
què el fantasma Anselm solament descobreix la fantasma fosca 
quan s’atreveix a sortir de dia?

Connexió amb el món                               
Dins del llibre hi ha una endevinalla que es repeteix diverses 
vegades. L’escriptora n’acaba donant la resposta. L’endevinalla 
diu «sóc més prima que una fulla, passo el riu però no em mu-
lla». La solució de l’endevinalla és més prima que una fulla? 
Algú ha comprovat com és de prima? I això que pot passar el 
riu però no es mulla, com s’explica?

Pot servir d’incentiu per treballar amb l’ombra. Com canvien 
les ombres al llarg del dia? Això ens pot permetre preparar un 
rellotge de sol? Per parelles, poden dibuixar-se mútuament les 
ombres. Com tenen les ombres els objectes translúcids?

Transmissió de valors                               
Podeu proposar unes quantes preguntes perquè es debatin en 
gran grup sobre el sentiment de la por. La por és bona? És do-
lenta? És una cosa i l’altra? Què ens aporta i en què ens limita? 
Per què la natura ens va dotar de por?

Taller d’escriptura                               
El protagonista de la història, 
un fantasma poruc, sembla 
una contradicció. Podem 
pensar en altres personatges 
similars? Un vampir sense 
dents, un home llop que es 
converteix en conill, una 
sirena amant de la muntanya...

En gran grup, prepareu una 
llista de personatges fantàstics 
que coneguin. Després, dema-
neu-los que els atribueixin 
algun tret que sigui el contrari 
d’allò que els atribuïm. 

Quan estigui feta la llista, 
n’haurien d’escollir un i 
escriure’n un conte breu. Què 
pot passar a un Superman que 
té vertigen? I a la Bella Dor-
ment si té insomni? I a una 
Caputxeta golafre que s’ha 
empassat el que havia de dur a 
la seva àvia tot just sortir de 
casa? Segur que en surt una 
bona història.
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La bruixeta Rosaura
La Rosaura és una bruixeta amb amics i tresors 
molt especials. 
La Rosaura és una bruixeta que té tres tresors: un de molt 
perfumat, un de molt suau i un de molt gran. 

Amb els seus tresors viurà històries molt tendres i divertides. A 
través d’aquestes històries, sabrem com s’ho fa per ajudar la 
lluna, que ha caigut del cel, o com treu del seu jardí tot un ra-
mat de cabres que se li mengen les flors, o com passa el dia del 
seu aniversari.
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Comprensió                               
La Bruixeta Rosaura viu unes aventures molt tendres amb els 
seus amics. Pregunteu als alumnes quins són els tres tresors 
de la bruixeta Rosaura. Quines històries viu amb cadascun dels 
tresors? 

Connexió amb el món                               
Proposeu als alumnes que, individualment, pensin quins tres 
tresors escolliria cadascú. Al llibre, s’apunta que un dels seus 
tres tresors és perfumat; l’altre, suau i el tercer, molt gran. De-
maneu quin adjectiu aplicarien els alumnes a cada un dels 
seus tresors. Després, en petit grup, poden explicar quins tre-
sors han anotat.

Transmissió de valors                               
Els amics de la bruixeta Rosaura són el gegant Gustau i en Mèu, 
el seu gat. Proposeu als alumnes de fer un debat en gran grup 
sobre l’amistat: Què és un amic? N’hi ha de diversos tipus? 
Com es fan amigues dues persones? Cal tenir gaires amics?

Taller d’escriptura                               
La bruixeta Rosaura sap fer un 
munt d’encanteris. Demaneu 
que escriguin un text sobre 
quin encanteri els agradaria 
saber fer, si fossin bruixes o 
bruixots: Per a què serviria? 
Quins ingredients hi posarien? 
Per què? Quines serien les 
conseqüències de l’encanteri? 
Quant de temps trigaria a fer 
efecte? Haurien de dir unes 
paraules màgiques? 
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La rateta i el gat burleta
T’has preguntat mai perquè els gats i les rates es 
tenen tanta tírria?
Una rateta molt presumida troba un dineret mentre escombra 
l’escala de casa seva i es compra un llaç rosa. De seguida es 
forma una corrua d’animals que volen casar-se amb ella. 

La rateta coneixerà pollastres, periquitos, lleons, camells, un 
gripau de sang reial... però cap li fa el pes. 

Fins que arriba el gat, tot mudat i repentinat. Entabana la rate-
ta i… ja se sap que als gats els agrada molt menjar ratolins!
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Comprensió                               
La Rateta parla amb un gran nombre d’animals abans de triar 
el gat per casar-s’hi. Tot i així, el conte ens aporta un final que 
fa replantejar el paper del gat en la història. Demaneu als 
alumnes que us expliquin d’on pot haver sortir el dineret que 
es troba la rateta: se l’ha trobat per casualitat? O potser el gat 
hi ha tingut alguna cosa a veure? 

Connexió amb el món                               
Al text, hi apareixen una quarantena d’animals diferents que 
volen casar-se amb la Rateta. Proposeu als alumnes que facin 
una llista dels animals que apareixen al llibre, a veure qui en 
recorda més. Demaneu-los, després, que busquin a quin lloc 
del món els podrien trobar.

Transmissió de valors                               
La Rateta és la protagonista indiscutible de la història. 
Proposeu als alumnes de parlar en gran grup sobre 
la Rateta: com és? En quines coses es fixa dels 
animals? Què és el que no li agrada de cadascun? 

A la Rateta la festegen un gran nombre 
d’animals, però l’acaba seduint el gat. Com 
s’ho fa per convèncer-la? Quina és la lliçó 
que, al final, transmet el 
conte?

Taller d’escriptura                               
Per escriure aquest llibre, 
l’autor ha triat un conte 
popular i l’ha recreat, amb 
poques modificacions. La feina 
principal que ha fet és conver-
tir-lo en un llarg poema, amb 
estrofes de quatre versos. Això 
pot permetre introduir els 
conceptes de vers, d’estrofa i 
de rima. I es pot proposar als 
alumnes que agafin algun 
conte popular i que provin de 
convertir-ne una escena en 
poema.
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Maria Llufa
La Maria Llufa és una marieta molt simpàtica que tot 
el dia es tira pets. 
La Maria Llufa és una marieta molt petanera. Tot el dia es tira 
pets. Tots els animals del bosc es queixen dels pets de la Maria 
Llufa, i al final, ella decideix aguantar-se’ls tots. 

Passen els dies i la marieta no es tira cap pet, fins que un dia no 
pot més i es tira un pet tan gros que fins i tot perd els punts de 
l’esquena. 

Sort que té molt bons amics i l’ajuden a trobar-los tots. 
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Comprensió                               
Proposeu als alumnes deu o dotze enunciats, relacionats amb 
el llibre (Després d’aquest pet tan gros em trobo més bé que mai; 
Els pets de la Maria Llufa no feien pudor, però molestaven molts 
dels habitants del bosc; La Maria Llufa es va tornar una marieta 
fina i delicada; Els arbres van tremolar com si hi hagués hagut un 
terratrèmol...). Feu que els endrecin cronològicament per ela-
borar un relat coherent.

Connexió amb el món                               
La Maria Llufa es va posar molt trista perquè havia perdut les 
seves taquetes, escampades pel bosc. Pregunteu als alumnes 
si creuen que les hauria trobades, ella tota sola. Per quina raó? 
La Maria, però, te molta sort, perquè el seus amics l’ajuden a 
cercar les taquetes, fins que les recupera totes. Les feines sem-
pre són més fàcils quan es fan en grup? 

Demaneu als alumnes que, per parelles, pensin diferents tas-
ques més fàcils de fer en equip (endreçar la classe, preparar 
una festa, parar una taula, muntar una tenda de campanya, ne-
tejar el pati de l’escola de papers...) i d’altres que potser convé 
fer sol (endreçar la cartera de l’escola, fer-se el llit, cordar-se un 
botó, raspallar-se les dents o rentar-se les mans...). Torneu a 
demanar: totes les feines són més fàcils quan es fan en grup? 
Totes, totes, totes?

Transmissió de valors                               
Els pets de la Maria Llufa no feien pudor, però no agradaven 
gens als altres habitants del bosc. Conscient d’aquesta molès-
tia, ella decideix aguantar-se’ls, per no molestar als veïns. A 
classe, els nens passen moltes hores junts: «conviuen». Prepa-
reu plegats una llista d’accions senzilles que farien més fàcil el 
dia a dia dins de l’aula: respectar el torn de paraula; tenir el 
nostre lloc sempre endreçat i net; assegurar-nos que no caiguin 
papers al terra; no aixecar la veu...

Taller d’escriptura                               
Parleu als alumnes de 
l’Antònia Llufa, germana de la 
Maria, qui també feia molts 
pets, però els seus eren 
pudorosos com una mala cosa. 
Tant, que els altres habitants 
del bosc fugien d’ella. 

Demaneu als nens que escri-
guin un conte tot explicant 
com una fada va trobar el 
remei per aquell problema, 
gràcies a un beuratge molt 
poderós, elaborat amb nèctar, 
pètals de flors i llavors de 
cireretes del bosc. 
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Abecedari poètic
Un poema per a cada lletra, una lletra per a cada 
poema
Totes les lletres de l’abecedari surten en aquest recull de poe-
mes. De fet, cadascuna té un poema per ella sola. 

Rimes, endevinalles, versos curts, versos llargs, de to humorís-
tic i dramàtics, de nens, d’astres, d’animals... 

En aquest recull hi ha poemes de totes menes!
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Comprensió                               
Per a la lletra O, el llibre proposa una sopa de lletres. Dema-
neu als alumnes que repeteixin el mateix esquema, però amb 
altres paraules. Per exemple: carbó, eriçó, cordó o torró (Xucla 
una C, es menja una A, pren una R, mossega una B, xarrupa una O 
i llavors se n’adona: s’ha empassat un carbó!).

Connexió amb el món                               
Proposeu frases als alumnes, tot deixant un espai buit i tres 
opcions per a resoldre’l. Demaneu que l’omplin fent un rodolí. 
Exemples:

• El gripau / rellisca i... (cau, s’embruta, rondina).

• Víctor Vila, venedor, / ven viatges en... (tren, avió, bicicleta).

• Xucla el caramel, / tira un raig de... (mantega, quetxup, mel).

• El divendres, / dos bens... (blancs, tendres, petits).

•  Tots els nins i les nines, / els pingüins i les... (sardines, galli-
nes, orques; pot haver més d’una opció adient).

• Qui hi ha? / ... (En Marcel, la Iona, L’Adrià).

Transmissió de valors                               
Per a la lletra Z, l’autor exposa les ganes de la zebra d’alliberar-
se del seu vestit de ratlles, just el dia que tots voldrien disfres-
sar-se de zebra. Reflexioneu amb els alumnes sobre l’instint 
humà de valorar més allò que tenen els altres, i de menys-
tenir el que és propi. 

Demaneu als nens que anotin cinc coses d’un company per les 
quals, segons el seu parer, aquest s’hauria de sentir molt afor-
tunat (corre molt, és molt veloç; la seva mare és molt maca i se 
l’estima molt; toca molt bé la flauta...). Feu que intercanviïn les 
anotacions i, tot seguit, que cadascú llegeixi en veu alta aque-
lles que l’esmenten. 

Taller d’escriptura                               
Per a la lletra K, l ‘autor 
planteja una endevinalla. 
Després de comprovar que tots 
els alumnes l’han sabut 
resoldre, proposeu cinc 
paraules senzilles (per exem-
ple, mandarina, ceba, pilota, 
llapis, finestra). Demaneu que 
en triïn només una i que li 
creïn una endevinalla a mida. 
No cal que sigui en vers.

Escolliu tres propostes espe-
cialment reeixides i, tots 
plegats, proveu d’adaptar-les, 
ara amb rodolins.
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Taller d’escriptura                               
Quan el metge visita la casa, li 
fa tot de proves mèdiques a 
l’edifici. Quan ho fa el mecà-
nic, cerca avaries de cotxe, 
etc. Demaneu als alumnes que 
escriguin una narració breu 
sobre què faria un mestre, un 
bomber o un policia, el perso-
natge que els agradi més. 

Feu notar que les proves que 
faci cadascun han de ser les 
pròpies de la seva activitat 
laboral: el mestre pot fer-li un 
dictat, a la casa; el policia li 
tocarà el crostó si molesta els 
veïns, el bomber apagarà les 
espelmes cada vegada que 
intenti celebrar el seu aniver-
sari...

Comprensió                               
D’un dia per un altre, comencen a passar coses molt rares a ca 
la senyora Antònia i el senyor Gabriel. Demaneu als alumes 
que facin una llista de totes aquestes anormalitats (la calai-
xera apareix al jardí; la butaca es banya; la cafetera s’enfila a la 
taulada...). 

Tot suggereix que la casa s’ha tornat boja. Pregunteu als alum-
nes si ells també ho pensen, que ha enfollit, o creuen que la 
casa fa tot això perquè vol evitar alguna cosa. Quina?

Connexió amb el món                               
La senyora Antònia és modista. Pregunteu als alumnes si sa-
ben quin ofici és, què fan les modistes. Algunes de les seves 
famílies en fan servir, de modista? Esbrineu quins oficis tenen 
(o havien tingut) els avis dels nens. Investigueu si alguns 
d’aquests oficis han deixat d’existir (cobradors d’autobús, co-
mercials de màquines de cosir, acomodadors de cinema, mata-
lassers, esmoladors, vigilants i serenos...). 

Els oficis s’extingeixen, com els dinosaures? I se’n creen de nous? 
Cerqueu exemples d’oficis que tenen actualment els pares dels 
alumnes i que no existien fa cinquanta anys (programador, com-
munity manager, entrenador personal, maquetador web...). 

Transmissió de valors                               
La senyora Antònia i el senyor Gabriel renuncien a vendre la casa 
quan es fa molt popular. Aprenen a valorar-la quan els altres la 
valoren. Si no hagués estat així, l’haurien enderrocat, perquè te-
nien una opinió negativa preconcebuda (i equivocada). 

Introduïu el concepte de prejudici. Apliqueu-lo a diferents àm-
bits de la vida quotidiana. Feu que els nens posin exemples 
(«jo creia que no m’agradaven les mandarines, fins que un dia 
en vaig tastar una i...»). Reflexioneu sobre com un prejudici et 
fa renunciar a coses bones.
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Les ulleres de l’àvia
Una història per aprendre que, de vegades, els 
problemes són oportunitats!
En Marc sap que l’àvia sempre perd les ulleres. I això és molt 
empipador, perquè no pot vigilar que el gat de la veïna, la sen-
yora Martina, no entri al jardí per menjar-se-li els clavells. En 
Marc sempre l’ajuda a buscar-les, però les ulleres s’amaguen 
molt.

Avui, el gat s’amaga sota la taula de la cuina, i l’olor de clavell 
s’escampa pertot arreu. Quan torna de comprar, l’àvia està en-
fadada perquè no sap on són les ulleres, però quan sent aque-
lla bona olor li passa el mal humor. 

Informació addicional:

Autor/a: Roser Atmetlla
Il·lustrador/a: Viuleta
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Comprensió
Plantegeu diverses frases als alumnes, veritables o no, i feu 
que assenyalin les que són certes. Per exemple: L’àvia no veu el 
gat perquè ha perdut les ulleres; Els clavells fan més bona olor 
quan el gat se’n menja un; Els clavells fan més bona olor quan 
l’avia perd les ulleres; L’àvia no veu el gat perquè els clavells fan 
molt bona olor; El gat sempre agafa el clavell més gros; El gat 
sempre agafa el clavell més olorós; Els clavells fan molt bona olor 
perquè el gat ja no se’ls pot menjar...

Connexió amb el món                               
L’àvia del Marc sempre perd les ulleres. Són molt entremalia-
des i s’amaguen força bé. Pregunteu als alumnes quins objec-
tes es perden sempre, sempre, sempre a casa seva (comanda-
ment de la tele, claus, tisores, telèfon mòbil, carregadors 
diversos...). Què haurien de fer, perquè no es perdessin tan 
sovint? Feu notar la importància de tenir un lloc per a cada 
cosa. Parleu dels «tres segons decisius», aquells en què duem 
un objecte al seu lloc, o el deixem «aquí mateix, només un mo-
mentet, de debò, ja l’endreçarem després».

Transmissió de valors                               
L’àvia d’en Marc està molt cofoia amb la olor que fan els seus 
clavells. Tant, que li fa molta ràbia que el gat de la veïna se’n 
mengi algun. En Marc li ofereix al gat el clavell més gros de tots, 
però ell el refusa; se n’estima més un altre. Plantegeu disjunti-
ves als alumnes: què prefereixen, la fruita més maca o la més 
saborosa; el llibre més gruixut o el més emocionant; l’amic més 
ben vestit o el més generós; la flor més gran o la més bonica; la 
joguina més grossa o la més divertida; l’avi més ric o aquell 
que els estima més... Feu que ells se n’empesquin unes altres 
de similars. 

Taller d’escriptura                               
Tenen molta sort, els vostres 
alumnes: els heu regalat unes 
UIVP (Ulleres Invisibles per a 
Veure el que és Positiu). Quan 
mires algú amb aquestes lents, 
només veus les moltes coses 
bones que té; cap defecte. Fem 
la prova. Demaneu als alumnes 
que mirin al seu company de 
taula. Oi que és genial? Doncs 
ara, proposeu que escriguin 
una llista amb vuit trets fantàs-
tics d’aquest company (és molt 
generós, sempre em deixa el lla-
pis; xuta molt fort!; suma més 
ràpid que ningú; explica uns 
acudits tronxants...).
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L’ocell daurat
Una barreja de tradició i fantasia pròpia dels grans 
clàssics literaris
Un ocell daurat s’instal·la al jardí reial i comença a men-
jar-se les cireres del cirerer més estimat pel rei, tot cantant 
i fent-ne befa. Quan finalment l’atrapen, el rei se’l fa cuinar i 
se’l menja però, dins la panxa reial, l’au no deixa de cantar. 
Enfadat, al rei li ve un vòmit i l’animal escapa volant. 

L’endemà, torna a posar-se en una de les branques del cirerer 
i comença a cantar burlant-se de la princesa. Ella, molt enut-
jada, s’enfila a l’arbre i, just quan l’agafa, aquest es conver-
teix en un príncep ros com un fil d’or. El príncep li explica que, 
víctima d’un encantament, havia estat condemnat a conver-
tir-se en ocell fins que una princesa no li posés la mà al da-
munt. I aviat es van casar i van viure molt feliços.
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Comprensió                               
Demaneu als alumnes que us expliquin la història, tot divi-
dint-la en tres parts: la relació de l’ocell amb els artesans (fila-
dor, teixidor, sastre); la relació de l’ocell amb el rei; i la relació 
de l’ocell amb la princesa. En quin dels tres moments del relat, 
l’ocell els és més simpàtic? Per quina raó?

Connexió amb el món                               
El rei és un home molt poderós, el 
més poderós del regne. Està acostu-
mat a que tots el temin i l’obeeixin. 
Per això, quan l’ocell el burxa, s’empipa 
i se’l menja. Demaneu als alumnes si al 
nostre món també n’hi ha, de persones 
molt poderoses. Totes són reis o empera-
dors? O hi ha altres menes de poder? Quines? 

Quan el rei brama, els criats tremolen, 
s’espanten. L’ocell, però, no li té por, al rei. Fins i 
tot quan el monarca se l’empassa coll avall, ell fa 
burla. Per què no li té por, l’ocell, al rei? 

Transmissió de valors                               
Fins a tres vegades, l’ocell trenca un compromís 
amb la dita feina lloada, ja està ben pagada. 
Pregunteu als alumnes si fa ben fet. El consi-
deren espavilat o mentider? Per als alumnes, 
és important que els altres els creguin? Quina 
és la millor manera d’aconseguir-ho? 

Pregunteu als alumnes per què es diuen 
mentides (la por a un càstig, una broma, fugir 
del ridícul, el desig d’alguna cosa que no es 
pot aconseguir legítimament...). 

Taller d’escriptura                               
Demaneu als alumnes que 
escriguin un conte. Tractarà 
sobre una granota molt llefis-
cosa a qui una bruixa conver-
teix en una princesa guapíssi-
ma (ecs!). Per recuperar el seu 
estat normal, necessitarà que 
un gripau li faci un petó. Molts 
gripaus fugen del seu espantós 
aspecte de princesa guapíssi-
ma, fins que un de molt valent 

li fa el favor. Aleshores la 
princesa es transforma en 

granota de nou, el gripau 
i ella s’enamoren, i són 

feliços i s’atipen 
d’espiadimonis.

. Totes són reis o empera-
dors? O hi ha altres menes de poder? Quines? 

s’espanten. L’ocell, però, no li té por, al rei. Fins i 
tot quan el monarca se l’empassa coll avall, ell fa 

Transmissió de valors                               
Fins a tres vegades, l’ocell trenca un compromís 

feina lloada, ja està ben pagada. 
Pregunteu als alumnes si fa ben fet. El consi-
deren espavilat o mentider? Per als alumnes, 
és important que els altres els creguin? Quina 

 (la por a un càstig, una broma, fugir 
del ridícul, el desig d’alguna cosa que no es 

estat normal, necessitarà que 
un gripau li faci un petó. Molts 
gripaus fugen del seu espantós 
aspecte de princesa guapíssi
ma, fins que un de molt valent 

li fa el favor. Aleshores la 
princesa es transforma en 

granota de nou, el gripau 
i ella s’enamoren, i són 

feliços i s’atipen 
d’espiadimonis.
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Més històries  
de la bruixeta Rosaura
La bruixeta Rosaura ha de conviure amb els anima-
lons que viuen a prop seu.
A través d’aquestes històries sabrem com s’ho fa la bruixeta Ro-
saura per poder encendre el foc sense que el fum faci mal als 
ocells que han fet el niu al damunt de la xemeneia; o què li pas-
sa quan, a l’hora de berenar, s’asseu a llegir tranquil·lament 
mentre espera que se li torri una llesca de pa; o com rescata en 
Mèu, que ha quedat penjat del cordill de l’estel i vola pel cel 
amb els pèls de punta i la cua estarrufada.

Un nou recull d’històries de la bruixeta Rosaura, que ens expli-
caran com conviu amb els animalons del bosc i les peripècies 
de tots plegats. 

Primers
lectors

Informació addicional:

Autor/a: Carles Sala i Vila
Il·lustrador/a: Marta Balaguer
ISBN: 9788466139830
Núm. de pàgines: 64
Núm. de col·lecció: 102
Codi: 167056

Nivell
avançat
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Comprensió                               
Demaneu als alumnes que expliquin com són les bruixes dels 
contes tradicionals. Són bones o dolentes? Quines característi-
ques tenen? Sempre són totes iguals? 

A partir d’aquesta descripció, proposeu als alumnes que facin 
una comparació entre les bruixes tradicionals i la bruixeta Ro-
saura. És igual que les bruixes que surten als contes? En què es 
diferencien? 

Connexió amb el món                               
Al llibre s’explica que a la Rosaura li agraden els llibres de pi-
rates, de bruixes, d’animals, de follets... Com creieu que els té 
organitzats? Com s’organitzen els llibres d’una biblioteca? 

Porteu els alumnes a la biblioteca de l’escola i expliqueu-los 
com estan organitzats els llibres (quins criteris es fan servir, 
quines categories s’utilitzen per agrupar-los...). Deixeu que els 
alumnes investiguin i remenin els llibres de la biblioteca. 

Transmissió de valors                               
En aquesta història es presenta una bruixa molt diferent de la 
dels contes tradicionals. Aprofiteu per comentar amb els alum-
nes sobre els estereotips dels personatges dels contes (el rei, 
la reina, el príncep, la princesa). Creieu que les persones reals 
són així? Per què? Les persones poden ser sempre bones? I 
sempre dolentes? 

Taller d’escriptura                               
A partir de les troballes de la 
biblioteca, podeu proposar als 
alumnes que elaborin una 
llista de títols de llibres que 
podrien agradar a la bruixeta 
Rosaura.  Demaneu que 
n’escriguin el títol, l’autor i a 
quina categoria pertanyen.

Amb totes les propostes dels 
alumnes podeu elaborar un 
catàleg dels llibres recomanats 
i deixar-lo a l’aula per tal que 
els alumnes el puguin consul-
tar lliurement.

També es pot proposar que, 
quan un alumne llegeixi un 
dels llibres del catàleg, escri-
gui què li ha semblat.
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La Tània i el telescopi
La Tània fa cua per mirar pel telescopi, però de sob-
te... Què és allò que hi ha allà dalt?
La Tània i el seu pare van a veure una pluja d’estrelles amb 
la tieta i uns amics. Però, quan arriben a dalt de la muntanya, 
descobreix que ha de fer cua per mirar pel telescopi. A més, 
també li expliquen que els estels triguen molt a caure... La Tània 
comença a estar ben fastiguejada: aquella nit serà molt i molt 
avorrida. Però tothom li diu que ha de tenir paciència, que la 
pluja d’estrelles li agradarà. 

Llavors, de sobte, veu un estel fugaç. És molt bonic! Al cap d’una 
bona estona, després d’haver vist uns quants estels fugaços i 
d’haver demanat un desig, la Tània decideix que ha valgut la 
pena tenir paciència. I decideix que l’any que ve vol tornar a 
aquella muntanya per poder tornar a veure una altra pluja 
d’estrelles.Primers

lectors

Informació addicional:

Autor/a: Muriel Villanueva i Perarnau
Il·lustrador/a: Ona Caussa
ISBN: 9788466141581
Núm. de pàgines: 48
Núm. de col·lecció: 103
Codi: 172846

Nivell
avançat
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Comprensió                               
Plantegeu afirmacions relacionades amb la narració, algunes 
de les quals seran certes, però no totes (El millor moment per 
veure pluges d’estels és el migdia; la gespa és tova com una ban-
yera; amb tots els llums encesos, veiem molt més bé les estrelles). 
Feu que els alumnes separin les veritables de les falses. Apro-
fiteu per a encabir petits paranys lingüístics (Els nens veuen els 
estels amb l’ajut d’un periscopi).

Connexió amb el món                               
La contaminació lluminosa fa difícil veure estels en el cel noc-
turn. Però, què passaria si tanquéssim tots els llums d’una 
ciutat a la nit? Feu plegats una llista de conseqüències poten-
cials: accidents de trànsit provocats pels semàfors apagats, 
gent que cau pel forat de les clavegueres, persones que no po-
den entrar a casa seva perquè no encerten el forat del pany...

Demaneu als alumnes idees casolanes per a reduir la contami-
nació lluminosa: tancar qualsevol llum quan no s’aprofita; 
ajustar la quantitat de llum a la necessitat del moment (no és 
el mateix fer un puzzle que jugar a les dames o mirar la televi-
sió); adreçar la llum a les àrees que cal il·luminar... Avalueu 
quines coses podem canviar en les nostres rutines per a reduir 
la contaminació lluminosa.

Transmissió de valors                               
A la primera part del llibre, els adults demanen vàries vegades 
a la Tània que tingui paciència. Pregunteu als vostres alumnes 
què creuen que significa aquesta paraula. La Tània aprèn a te-
nir paciència, en el relat? Li paga la pena? Què aconsegueix? 
Plantegeu situacions en què, de vegades, no tenim prou pa-
ciència en el nostre dia a dia. Aprofiteu per introduir el concep-
te d’impaciència.

Taller d’escriptura                               
La Tània i el seu pare han 
d’agafar el tren per a trobar-se 
amb la tieta Rosó. Més enda-
vant, la Tània desitja fer un 
viatge a la Lluna amb la tieta. 
Demaneu als alumnes que 
escriguin un conte sobre un 
viatge a la Lluna... dins d’un 
tren volador! Qui els acompa-
nyaria? Com s’imaginen el 
satèl·lit? Si està habitat, com 
són els selenites? Què farien, 
quan fossin allà? 
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Informació addicional:

Autor/a: Christine Nöstlinger
Il·lustrador/a: Christine Nöstlinger jr.
ISBN: 9788466139731
Núm. de pàgines: 96
Núm. de col·lecció: 7
Codi: 170008

   

Estimada Susi, estimat Paul
Un recull de cartes entre dos infants que mostra la 
visió del món dels més petits.
En Paul i la Susi són amics i sempre han anat junts a escola. 
Però ara els pares d’en Paul tenen una nova feina fora de Viena, 
cosa que allunya en Paul i obliga els dos amics a parlar-se per 
carta. Mai no deixen de fer-ho, ni tan sols quan la Susi està 
malalta.

Ara en Paul viu en una casa al mig del camp, i va a una nova 
escola. Ha trobat amics i sobretot un enemic molt important: 
en Franzi... Per a la Susi, les coses també han canviat; ara al 
seu costat, hi seu l’Andrea, una nena antipàtica que fa tuf de 
mantega rància. 

Però el temps passa ràpid i aviat hi ha noves perspectives, més 
optimistes: la Susi i en Paul passaran les vacances plegats.

+ 7 anys



43

Taller d’escriptura                              
Demaneu que cada alumne 
escrigui la seva adreça en un 
paper. Després, repartiu-les 
(cal controlar que a ningú no 
li toqui l’adreça pròpia) i 
proposeu-los que preparin 
una carta per al company. En 
gran grup es poden treballar 
els ítems que s’hi poden 
tractar: què fan a classe, què 
fan a casa, allò que els agra-
da, què faran durant les 
vacances, algun fet especial-
ment remarcable... Quan 
s’hagin escrit les cartes, 
s’envien i s’espera que arri-
bin. L’activitat també podria 
fer-se amb els alumnes d’una 
altra escola.

Comprensió
La Susi i en Paul viuen en dos llocs diferents d’Àustria. Dema-
neu als alumnes que descriguin les dues localitzacions a 
partir d’allò que s’explica al llibre. Com creuen que són? Són 
pobles o ciutats? Hi viu molta gent? Els agrada viure-hi? Hi 
han fet amics, a l’escola? 

Connexió amb el món                               
Demaneu als alumnes si mai han escrit alguna carta o postal, 
i si saben com es fa. Aprofiteu-ho per obrir interrogants sobre 
com funciona el sistema de Correus. Es pot encarregar als 
alumnes que, per parelles, esbrinin quin és el procés que se-
gueix un enviament des del moment en què ja tenim la carta 
o la postal preparada i fins que arriba a mans de la persona a 
qui l’enviem.

Transmissió de valors                               
Tant la Susi com en Paul tenen conflictes a l’escola. En gran 
grup, demaneu als alumnes que intentin delimitar quins són 
els problemes dels protagonistes. Què passa entre la Susi i 
l’Andrea? I entre en Paul i en Franzi? Com evolucionen els 
conflictes al llarg del llibre? Algú recorda per què en Paul de-
cideix acabar la guerra amb en Franzi? 

Finalment podeu proposar un debat sobre quines els semblen 
les solucions més correctes a conflictes com els dels protago-
nistes.
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Informació addicional:

  

Autor/a: Ursula Wölfel
Il·lustrador/a: Teresa Martí
ISBN: 9788466140188
Núm. de pàgines: 112
Núm. de col·lecció: 27
Codi: 173561

29 contes bojos
Un dels clàssics de les narracions breus per a lec-
tors primerencs.
Una campiona de fer punta al llapis, un pare que s’enfila per les 
parets, una nena que perd la tos, un atracador poruc i un home 
molt i molt endreçat són alguns dels protagonistes d’aquest 
llibre. 

En aquest recull de 29 contes curts, s’ironitza sobre situa-
cions, sovint, quotidianes, en un context absurd i sempre 
carregades d’humor. Els uneix un llenguatge molt directe, una 
estructura simple, un ritme trepidant i la capacitat de provocar 
sempre la rialla.

+ 7 anys
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Taller d’escriptura                               
Com fa l’autora del llibre, pro-
poseu als alumnes que creïn 
un protagonista (un nen, una 
nena, una mare, una famí-
lia...), li atribueixin una carac-
terística i n’escriguin un conte 
breu que expliqui una història 
divertida basada en aquesta 
característica especial. 

El conte hauria de començar 
amb una descripció del prota-
gonista i de la característica 
especial que té i explicar des-

prés les peripècies que viu. 

Comprensió
Gairebé tots els contes tenen persones per protagonistes, 
però n’hi ha un que no. Quin? Qui n’és el protagonista? Es pot 
descriure o dibuixar aquest protagonista? En gran grup, co-
menteu aquest conte amb els alumnes.

Connexió amb el món                               
Els protagonistes tenen adscrita una característica que els 
condiciona la vida: la família en què tothom vol tenir raó, el 
nen que està cansat d’esperar, la dona que ho volia tot groc...

Podeu proposar als alumnes que preparin una llista de deu 
persones que coneixen i que facin el mateix que l’autora, i 
que redueixin tot allò que els pot definir a una sola caracte-
rística.

Transmissió de valors                               
Proposeu als alumnes que elaborin una  
llista de característiques que els  
defineixin. Si n’haguessin d’escollir  
una, quina triarien? 

Després, proposeu-los que comentin, en 
petit grup, si els companys creuen que 
els escau. I tot seguit, poden debatre 
què passaria si aquesta característica 
fos la més important, gairebé l’única, 
que els condiciona la vida.
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Informació addicional:

Autor/a: Eduard Márquez
Il·lustrador/a: Cristina Losantos
ISBN: 9788466139540
Núm. de pàgines: 96
Núm. de col·lecció: 96
Codi: 167916

Els somnis de l’Aurèlia 
L’Aurèlia no és capaç de recordar els seus somnis i ha 
de demanar ajuda a la fada Clementina. 
Tipa de no recordar els seus somnis, l’Aurèlia demana ajuda a 
una fada. Però no sap que, de vegades, els problemes més sen-
zills no són els més fàcils de resoldre. Sobretot, quan s’hi barre-
gen uns quants personatges capaços de convertir un dia qualse-
vol en un veritable malson.

Podràs seguir el ritme trepidant d’aquesta història fantàs-
tica?

+ 7 anys
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Taller d’escriptura                               
Proposeu als alumnes que 
pensin en les metamorfosis 
del Galb. Demaneu-los que 
s’imaginin que són baldànders 
i que poden transformar-se en 
el que vulguin. En qui o què 
es convertirien? Per què? 

Demaneu-los que escriguin un 
text explicant-ho.

Comprensió
Demaneu als vostres alumnes que facin un resum de les tres 
fases per les quals passa l’Aurèlia: 

1. No recorda el que somia. 
2.  Amb l’ajuda de la fada, recorda els somnis, però són molt 

avorrits. 
3. Viu una aventura de veritat.

Connexió amb el món                               
Al relat es barregen contínuament característiques d’un 
món fantàstic amb les del món real. Proposeu als alumnes 
que, per parelles, busquin alguns exemples d’aquest fet al lli-
bre (per exemple: la fada s’anuncia a les pàgines grogues, el 
dolent de la història té trolls al jardí, però també hi té videocà-
meres...). Poseu en comú els resultats de la cerca perquè sur-
tin el màxim d’exemples possibles.

Transmissió de valors                               
Cadascún dels personatges fa el que fa per alguna raó. Propo-
seu als vostres alumnes que facin una reflexió sobre cada 
personatge a partir de preguntes. Per exemple: 

-  Aurèlia: Vol recordar els somnis perquè els troba a faltar o 
per competir amb l’Ifigènia?

-  Fada Clementina: És un desastre de fada o realment sap el 
que es fa?

-  Galb: Si és tan poderós i es pot convertir en el que vulgui, 
per què decideix convertir-se en nen?

-  Ifigènia: Què descobrim al final de la història sobre ella? 
Per què creieu que fa el que fa? 
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Informació addicional:

   

Autor/a: Dav Pilkey
Il·lustrador/a: Dav Pilkey
ISBN: 9788466141604
Núm. de pàgines: 128
Núm. de col·lecció: 97
Codi: 173571

Les aventures 
del Capità Calçotets
El Jordi i l’Oriol s’ho passen bomba fent bromes i 
còmics protagonitzats pel Capità Calçotets
En Jordi i l’Oriol són molt amics i el que més els agrada és fer 
bromes i crear els còmics protagonitzats pel Capità Calçotets. 
Un bon dia a l’escola hi ha un partit de rugbi, i els dos amics fan 
bromes pesades a tothom. El partit se suspèn, però tenen la 
mala sort que el director els grava en vídeo. Els amenaça amb 
lliurar la cinta als jugadors si no fan el que ell digui: no fer bro-
mes, rentar-li el cotxe, no dibuixar còmics... 

En Jordi i l’Oriol hipnotitzen el director i canvien la cinta del 
partit per una altra. Després, sota els efectes de la hipnosi, fan 
creure al director que és el Capità Calçotets. 

+ 7 anys
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Taller d’escriptura                               
Animeu els vostres alumnes a 
imaginar un superheroi o 
una superheroïna que pugui 
existir en la seva realitat 
quotidiana. 

Recordeu-los que hauran 
d’escollir el seu vestuari, 
idear un lema que el repre-
senti, pensar quin superpoder 
tindrà (indispensable per a 
les seves aventures!), crear un 
enemic que estigui a la seva 
alçada i, finalment, escriure la 
seva primera aventura, en la 
qual entrarà en acció per 
primera vegada. 

Comprensió
L’Oriol i en Jordi es passen el dia fent entremaliadures. Però, 
no sabem què en pensen d’ells els seus companys de classe! 
Com seria aquesta història si l’expliqués un dels companys de 
classe de l’Oriol i el Jordi? 

Proposeu als alumnes que, en veu alta, vagin explicant les 
històries vistes des d’una perspectiva diferent de la dels pro-
tagonistes.

Connexió amb el món                               
Proposeu als alumnes un debat sobre la figura dels superhe-
rois. És clar que els superherois dels còmics no existeixen, 
però al món hi ha persones que sí que podem considerar com 
a «herois». Quines persones considereu que són «herois»? 
Per què? Quina feina fan? Quines característiques ha de tenir 
una persona per ser considerada un heroi? 

Transmissió de valors                               
Els dos protagonistes fan un munt d’entremaliadures el dia 
del gran partit de rugbi entre els Capdesuro de Boqueres i els 
Pudents de Vila-xurros. Tantes, que el partit s’ha d’anul·lar. 
Com creieu que se senten les animadores en aquells mo-
ments? I els músics de la banda? I els jugadors de rugbi? 
Creieu que l’Oriol i en Jordi han tingut en compte els senti-
ments dels seus companys a l’hora de fer les seves bromes? 
Creieu que tenen empatia?
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Informació addicional:

   

Autor/a: Ursula Wölfel
Il·lustrador/a: Teresa Martí
ISBN: 9788466140195
Núm. de pàgines: 80
Núm. de col·lecció: 110
Codi: 173562

27 contes sorprenents
Unes històries molt especials per als qui els costa 
menjar-se la sopa.
No t’imagines la quantitat de coses sorprenents que poden 
arribar a passar en aquests contes! 

Una màquina de girar, saltar, gronxar-se i cridar, un caragol que 
se’n va a la ciutat, un ànec que vol saber com és la nit, una vaca 
tipa de menjar herba i una llebre amb les orelles massa llar-
gues són alguns dels protagonistes d’aquests contes sorpre-
nents que una mare explica al seu fill perquè es distregui i es 
mengi la sopa.

+ 7 anys
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Taller d’escriptura                               
Cada conte relata una petita 
anècdota amb el mínim de 
paraules. Proposeu als alum-
nes que facin el mateix. Han 
de pensar en alguna cosa que 
els hagi passat i explicar-la 
amb el mínim de paraules. 

Després, poden llegir els 
diversos relats en petit grup, 
a veure si algun company pot 
suggerir millores per acabar 
d’arrodonir cada text.

Comprensió
Els contes que apareixen en aquest llibre els explica una 
mare al seu fill que no es vol menjar la sopa. Què passa amb 
la sopa que s’ha de menjar el nen? Quants plats de sopa 
s’haurà menjat al final del llibre? I què pensa de la sopa, des-
prés de tants contes?

Connexió amb el món                               
En molts dels contes del recull, els seus protagonistes surten 
a veure món. Proposeu als alumnes que, en petit grup, pen-
sin on els agradaria anar. Demaneu-los que preparin una llis-
ta de tot allò que els faria falta per al viatge i una altra de tot 
el que poden trobar al lloc on van.

Transmissió de valors                               
Quan els personatges dels contes s’ajuden, 
aconsegueixen moltes coses: baixar 
un globus d’un arbre, alimentar 
uns ratolins que tenen por i 
salvar una nina que s’està 
mullant sota la pluja. No calen 
grans gestos; n’hi ha 
prou de mirar al 
voltant per 
descobrir alguna 
cosa en què es 
podria ajudar. En 
gran grup, demaneu 
als alumnes que 
pensin en petites 
idees per millorar 
l’entorn immediat.
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Informació addicional:

  

Autor/a: David Nel·lo
Il·lustrador/a: Andrés Cañal
ISBN: 9788466139779
Núm. de pàgines: 104
Núm. de col·lecció: 116
Codi: 170013

Els rebels de la cabanya
Què faries per defensar el lloc on comparteixes 
jocs, secrets i tresors amb els teus amics?
Als afores d’un poble pirinenc de muntanya, en un gran freixe 
d’un prat preciós, una colla de nens i nenes tenen una caseta 
dalt d’aquest arbre amb els seus jocs, secrets i tresors. És el 
seu lloc de trobada, la seva cabanya. 

No és el primer estiu que és el seu racó de món. Per això, quan 
la colla sap que l’alcalde vol enviar-hi la serra i les excavadores 
per fer-hi un aparcament, no pararan de fer el possible i l’im-
possible per impedir-ho.

+ 7 anys
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Taller d’escriptura                               
Segur que a l’escola, al barri, 
a la població, hi ha aspectes 
que es poden millorar. Propo-
seu als alumnes que en facin 
una llista. Després, demaneu-
los que escullin un tema de la 
llista i escriguin una sol·li-
citud adreçada a l’autoritat 
competent, que pot ser des de 
l’alcalde als Reis d’Orient.

La sol·licitud té una forma 
establerta. A la capçalera 
s’han de consignar les dades 
de qui la firmarà (nom, 
adreça, altres dades opcionals 
com el telèfon, el correu 
electrònic, on estudia...). 
Segueix l’apartat encapçalat 
per «EXPOSO», on s’expliquen 
els motius que han impulsat 
la redacció de la sol·licitud 
(cada apartat que s’hi intro-
dueix comença amb un que). 
Després ve l’apartat que 
comença amb «SOL·LICITO» 
o «DEMANO», on s’exposa 
què es vol. Al capdavall, es 
posa el lloc i la data i es 
firma. I ja es pot enviar.

Comprensió
Al poble de Vallcebollera hi viuen un conflicte. Els diversos 
personatges que hi apareixen el viuen de maneres diferents. 
Demaneu als alumnes que us expliquin què passa al poble tal 
com ho explicaria un dels gendarmes. També podeu demanar 
que ho expliquin tal com ho narraria un periodista de La Ga-
seta dels Pirineus o com ho explicaria un dels pares dels nens.

Connexió amb el món                               
El poble de Vallcebollera existeix. Proposeu als alumnes que, 
per parelles,  en busquin informació. Segur que poden trobar 
un munt de dades i d’imatges. Entre tots s’hauria d’aconseguir 
saber on es troba, si és gaire lluny, si hi ha un forn com el del 
Bigotis, qui n’és l’alcalde, si hi ha un aparcament perquè hi 
puguin deixar el cotxe els turistes. I també, quins atractius 
s’hi pot trobar i quin paisatge l’envolta.
Fins i tot es pot demanar si algú pot 
descriure alguna excursió que es 
pugui fer des d’allí.

Transmissió de valors                               
En qualsevol negociació, les 
dues parts tenen les seves 
raons. Al llibre, l’alcalde creu que el 
prat de la vella Jacqueline és el lloc ideal perquè 
hi aparquin els visitants, però els nens que hi tenen 
la cabanya no hi estan d’acord. 

Proposeu als alumnes que preparin una negociació. 
En la primera part, es tracta de plantejar un proble-
ma des de dos punts de vista. Hi ha d’haver mig 
grup que prepari els arguments a favor. L’altra 
meitat, en contra. Un cop contrastats els argu-
ments, caldrà negociar per trobar una solució, 
pactada entre uns i altres.
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Informació addicional:

   

Autor/a: Enric Larreula
Il·lustrador/a: Teresa Martí
ISBN: 9788466139557
Núm. de pàgines: 64
Núm. de col·lecció: 147
Codi: 167917

+ 7 anys

Animalari
Un llibre ple d’acudits, exageracions i jocs de pa-
raules.
A què poden jugar una ostra, un musclo i una petxina? Creus 
que un centpeus pot tenir ulls de poll? Es pot fer fora de casa 
seva, un cargol?

Recull de “bestieses”, petits poemes amb protagonistes 
animals, per jugar amb la llengua, exercitar la memòria i pas-
sar una estona divertida. 
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Taller d’escriptura                               
Al llibre sovint hi apareixen 
animals que parlen entre 
ells. Demaneu als alumnes 
que facin el mateix amb 
objectes. 

Proposeu-los que triïn dos 
objectes i que els facin parlar. 
A veure què es diuen. Podeu 
proposar aquests exemples:

•  Què pot dir una xinxeta a un 
clau? 

•  De què poden parlar una 
taula i una cadira? 

•  Què pot envejar un telèfon 
d’un ordinador?

Comprensió
Repartiu els poemes que apareixen al llibre entre tots els 
alumnes de la classe, un per cadascú. Procureu que cada alum-
 ne entengui molt bé el seu poema i que, si té dubtes sobre el 
seu significat, els demani. Proposeu als alumnes que cadascú 
llegeixi el seu poema en veu alta i faci una petita explicació 
sobre el seu significat.

Connexió amb el món                               
Al llibre hi surten una pila d’animals diferents. Proposeu als 
alumnes que, per parelles, elaborin una taula per classificar-
los. Caldrà que busquin alguns conceptes: vertebrats: mamí-
fers, aus, amfibis, rèptils i peixos; invertebrats: crustacis, in-
sectes, aràcnids i altres. 

Si es vol, també es pot muntar un concurs, amb equips que 
han de col·locar al seu lloc en una taula els animals que va 
proposant el mestre.

Transmissió de valors                               
A la majoria de poemes, l’autor juga amb alguna característi-
ca que atribuïm a l’animal: l’ostra s’avorreix, la mona imita, 
els cocodrils ploren, el lleó és el rei dels animals... Són tò-
pics. També ho fem amb les persones, això de penjar-los una 
etiqueta? Es pot debatre en gran grup. Ens creiem el primer 
que ens diuen o provem d’esbrinar què té de cert i busquem 
més opinions?
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Informació addicional:

Autor/a: Care Santos
Il·lustrador/a: Mercedes Marro
ISBN: 9788466139748
Núm. de pàgines: 112
Núm. de col·lecció: 108
Codi: 170006

Em venc la mare
Història d’un nen que aprèn a estimar la mare tal 
com és.
L’Òscar està cansat que la mare li faci tastar plats estranys i 
fastigosos, que li prohibeixi les llaminadures i que tingui la 
fal·lera de fer-lo llegir tant sí com no. 

A sobre, s’estima més el seu germanet petit que a ell, tot i que 
el petit només plora, menja i fa caca. 

Per això decideix posar un anunci per vendre’s la mare. 

+ 7 anys
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Taller d’escriptura                               
Les coses que no són mate-
rials es poden vendre? O 
només es poden vendre coses 
que es puguin tocar? Propo-
seu als vostres alumnes que 
elaborin, sense fer servir 
paraules, un anunci per 
vendre alguna cosa immate-
rial (un dia sense escola, un 
deu en tots els exàmens, unes 
vacances al març, un somriure 
diari... ). 

Comprensió
Demaneu als alumnes que escriguin tres motius pels quals 
l’Òscar es vol vendre la mare i tres pels quals no la vol vendre 
realment. 

Analitzeu amb els alumnes la resposta que dóna cada perso-
natge a l’anunci de l’Òscar (Ombra Negra, Baraka i les besso-
nes Wang i Ling). Què li ofereixen a canvi de la mare? On 
queden? Com acaba la història amb cadascun? Quina respos-
ta hauríeu escrit vosaltres? 

Connexió amb el món                               
Comenteu amb els alumnes la diferència entre l’anunci que 
vol escriure l’Òscar i el que vol escriure la Nora. Quin creieu 
que atraurà més compradors? Per què? 

Comenteu amb el grup i de manera participativa els recursos 
que utilitza la publicitat, centrant-vos sempre en anuncis di-
rigits al públic infantil. 

Transmissió de valors                               
Comenteu amb els alumnes l’actitud de la Nora per assegu-
rar-vos que tots han entès quin és el seu paper en la història. 
Què en penseu de la seva actitud? 

Demaneu als alumnes que expliquin la història dels del punt 
de vista d’aquesta amiga de l’Òscar. Què ha fet? Per què ho ha 
fet? És una bona amiga encara que hagi ensenyat l’Òscar?
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Informació addicional:

      

Autor/a: Jaume Cela
Il·lustrador/a: Jordi Vila
ISBN: 9788466139434
Núm. de pàgines: 112
Núm. de col·lecció: 176
Codi: 167901

Set raons per estimar  
els meus pares
En Nil escriu en una llibreta set raons, entre al-
tres, per les quals estima els seus pares.
En Nil escriu en una llibreta que li ha regalat el carnisser de 
la cantonada (que és com un padrí seu per les trifulgues que 
van acompanyar el naixement del nen) set raons per les quals 
estima els seus pares. 

A través d’aquestes explicacions, a poc a poc i amb tocs fins 
d’humor, el lector anirà coneixent en Nil (el que pensa, el que 
sent, el que li agrada...), els seus pares, el seu germà, les àvies, 
els amics i l’entorn escolar.

+ 7 anys
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Taller d’escriptura                               
En Nil diu que més endavant 
potser escriurà en una altra 
llibreta les raons per estimar 
el seu germà. No tenim 
aquesta llibreta, però potser 
no cal!  Proposeu als alumnes 
que escriguin cinc raons per 
estimar el germà del Nil.

Comprensió
En Nil escriu set raons per les quals estima els seus pares, ni 
una més, ni una menys.  Proposeu als alumnes que contestin 
les preguntes següents: 

•  Quines us semblen més importants? 

•  Quines creieu que no tenen valor? 

•  Demaneu-los, després, que endrecin les raons que exposa 
en Nil, de la que els agrada més a la que els agrada menys.

Connexió amb el món                               
A la família d’en Nil, cada persona fa unes feines. Proposeu 
als alumnes que preparin una taula i que, en una columna hi 
posin les feines que fa cadascú a casa del Nil. En l’altra, hi 
poden posar quina persona fa cadascuna d’aquestes feines a 
casa seva. Hi ha coincidències? Hi ha moltes feines que fan 
ells mateixos? 

Transmissió de valors                               
A casa d’en Nil es reparteixen les feines de casa. Plantegeu 
als alumnes les preguntes següents: 

•  Feu feines a casa? 

•  Ajudeu els avis? 

•  Aneu a comprar? 

•  Esteu aprenent a cuinar? 

•  Escombreu? 

•  Us feu el llit? 

En gran grup es pot debatre quines feines fan i quines po-
drien fer.
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Informació addicional:

Autor/a: Roser Atmetlla
Il·lustrador/a: Núria Feijoó
ISBN: 9788466140225
Núm. de pàgines: 112
Núm. de col·lecció: 179
Codi: 173565

Una nit molt moguda
Una història de fantasia sobre les pors i la imaginació 
infantil.  
La Maria, una nena de vuit anys, no era pas una caguetes. Però 
tenia un secret, i era que quan es ficava al llit i l’habitació 
quedava a les fosques, no podia tancar els ulls. Perquè si els 
tancava venien tots: les gegantes de somriures esdentegats, el 
pingüí caníbal, les sabates esclafadores... 

Tenir un secret com aquell era una cosa horrorosa, perquè nin-
gú no en sabia res i ningú no l’ajudaria mai! Estava sola! Els 
seus amics del jardí li expliquen que per resoldre el seu proble-
ma ha d’anar a la Gran Muntanya Plena de Perills. 

+ 7 anys
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Taller d’escriptura                               
Les tres «coses» que més tem 
la Maria s’amaguen sota el 
llit, dins de l’armari i darrere 
les cortines de la seva habita-
ció. Proposeu una situació 
diferent als vostres alumnes: 
han descobert un tresor 
fabulós en un parc i ara l’han 
d’amagar dins de l’escola 
perquè no els el pispin. Dema-
neu que expliquin quin seria 
l’amagatall perfecte i que 
diguin per què. Llegiu totes 
les idees i escolliu plegats la 
que us sembla més ben 
trobada.

Comprensió
Tots plegats, feu un recull amb els personatges no humans 
que apareixen al relat: el senyor Brusi Colera, l’eruga de la 
col; l’Eri Naceus, l’eriçó; el Gran Duc; l’Ursula Musa, la musa-
ranya; l’Ursus Bru, l’ós; les cuques de llum... Proposeu una 
llista d’adjetius qualificatius (generós, poruc, xerraire, savi, 
afamat, lluminoses, monstruós...). Demaneu als alumnes 
quins d’aquests adjectius escauen a cada personatge. 

Connexió amb el món                               
A l’Ursus Bru no li agrada gens la ferum de la por, la troba 
molt desagradable. Tots en coneixem unes quantes, de coses 
que fan pudor. Reuniu els alumnes per parelles i demaneu 
que escriguin un llistat de coses que tufegen i molesten (els 
seus peus suats, els fums d’algunes fàbriques, el menjar quan 
es podreix, els pets, el tabac, els camps adobats, les clave-
gueres quan plou molt...). 

Tot seguit, feu que elaborin una altra llista, aquesta amb co-
ses que fan bona olor: les flors, les pizzes de quatre format-
ges, la colònia, algunes gomes d’esborrar, els préssecs, les 
pastisseries...

Transmissió de valors                               
La Maria no pot dormir perquè imagina monstres quan tanca 
els ulls. El senyor Brusi Colera es desmaia quan sent la parau-
la bec. Pregunteu als alumnes si tots dos són uns covards, o 
de por en tenim tots, de vegades? Reflexioneu sobre la valen-
tia: Consisteix en no tenir por de res? O ser valent és tenir 
por, però sense que la por regeixi els nostres actes, la nostra 
vida? La valentia s’ha de demostrar sempre, a totes hores, o 
només quan calgui? Ser prudent, és el mateix que ser covard? 
Els herois dels contes, ho són només perquè són valents? O, a 
més, han de ser bones persones? 
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Informació addicional:

      

Autor/a: Jordi Losantos
Il·lustrador/a: Cristina Losantos
ISBN: 9788466139427
Núm. de pàgines: 112
Núm. de col·lecció: 182
Codi: 167900

Tots els colors del camaleó
En Tami, el camaleó, ha perdut la capacitat de dis-
tingir els colors.
Després que un gripau li tira verí als ulls, en Tami, el camaleó, 
perd la capacitat de distingir els colors. Per això decideix em-
prendre un viatge llarg i perillós per anar a buscar el bruixot 
que viu a les muntanyes i que pot curar tots els mals. 

En Max l’acompanya, i els dos amics superen tots els perills i 
les dificultats que troben amb esforç i imaginació. Al final, no 
troben cap remei per curar els ulls d’en Tami, però aquest com-
prèn que el viatge li ha servit per fer-se més fort, per conèixer 
el valor de l’amistat i per veure món, i que en realitat no li cal 
guarir-se, perquè veure les coses de manera diferent no és 
cap malaltia.

+ 7 anys
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Taller d’escriptura                               
Demaneu als alumnes que fa-
cin una descripció de l’àliga i 
expliquin la seva relació amb 
els protagonistes: on viu 
aquest ocell; què té de singu-
lar, d’especial (els seus conei-
xements sanatoris); com es fa 
amiga d’en Tami i en Max; per 
què no caça camaleons...

Comprensió
Plantegeu preguntes als alumnes que permetin constatar el 
seu nivell de comprensió de la història. Per exemple: On viu 
en Tami? Què està fent quan un gripau li llença una escopinada 
a l’ull? Per què marxa del seu poble? A qui demanen ajut, en 
Tami i en Max, per guarir a en Tami? Qui aconsegueix el menjar 
per a tots dos amics durant el camí? Quines coses bones li apor-
ta la malaltia? Com esbrinen que l’àliga és i no és el bruixot? 
Com tornen al poble?

Connexió amb el món                               
Els camaleons tenen la capacitat d’adaptar el seu color corpo-
ral a l’entorn per a passar desapercebuts. Això es diu mime-
tisme. Altres espècies animals tenen el mateix tret, especial-
ment entre els insectes. Pregunteu als alumnes quina utilitat 
creuen que té, aquest mimetisme (menjar i no ser menjats). 

La seguretat de tota la comunitat de camaleons depèn de la 
seva capacitat per a no ser vistos, per a confondre’s amb la 
selva. Per això, quan en Tami comença a tenir colors llam-
pants, els seus veïns es plantegen fer-lo fora, expulsar-lo del 
grup. Reflexioneu plegats sobre les prioritats de la supervi-
vència (per als humans, l’individu és importantíssim; en el 
món animal, ho és el col·lectiu, els individus són irrellevants).

Transmissió de valors                               
Al relat, els protagonistes se les tenen amb dos animals que 
els són hostils: el gripau i la serp. Tanmateix, ho fan per mo-
tius diferents. El gripau escup als ulls d’en Tami perquè està 
enrabiat. La serp se’ls vol menjar, vol alimentar-se. Pregunteu 
als alumnes si troben que les dues agressions són iguals. Plan-
tegeu que en Tami i en Max també es passen el relat caçant, 
són molts els insectes acaben a la seva panxa. Això els fa do-
lents? Ho fan per gust? Podrien nodrir-se de verdures i herbes? 
Els llops, els tigres, els cocodrils, i altres animals carnívors, són 
dolents? Hi ha animals dolents? O considerem «dolents» a 
aquells animals que se’ns poden menjar a nosaltres?
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Informació addicional:

   

Autor/a: Jutta Richter
Il·lustrador/a: Cristina Losantos
ISBN: 9788466140232
Núm. de pàgines: 112
Núm. de col·lecció: 192
Codi: 173566

Jo, aquí, només sóc el gos
Has provat mai de dormir en una cistella de ví-
met? No hi ha res més incòmode! 
L’Anton, un gos d’atura acostumat a córrer i saltar lliure pels 
camps, ha anat a parar a casa d’una família i troba que els hu-
mans són molt i molt estranys. El fan dormir en una cistella, el 
treuen a passejar amb una corretja i li donen instruccions amb 
un xiulet... Els humans no hi ha qui els entengui!

Una novel·la divertida i que convida a reflexionar tot com-
binant fets quotidians, realisme i humor. 

 

+ 7 anys



65

Taller d’escriptura                               
Feu que en Brendon/Anton 
escrigui una carta a l’oncle 
Ferenc, tot explicant-li on i 
amb qui viu, i com li van les 
coses. Demaneu que la carta 
dediqui un paràgraf sencer a 
cada membre de la unitat 
familiar: en Friedbert, l’Emily, 
la Lili... i la Mizzi!

Comprensió
Presenteu als alumnes 10 frases extretes del llibre, tallades 
en dues parts. Plantegeu el repte d’emparellar-les d’una ma-
nera adient (Les ovelles de Valàquia / tenen unes banyes en for-
ma de tirabuixó i una expressió molt seriosa; La senyora Manai-
re / no tolera que li portin la contrària; Les sabates de l’Emily / 
són suaus, tendres i sucoses...). 

Després d’enllestir aquesta feina, proveu de trobar una com-
binació alternativa, la més esbojarrada possible. Per exem-
ple: Les sabates de l’Emily / tenen unes banyes en forma de tira-
buixó i una expressió molt seriosa.

Connexió amb el món                               
El protagonista, en Brendon/Anton, és un gos d’atura. Què 
vol dir això? Pregunteu als alumnes què en saben d’aquesta 
mena de gossos. Per a quines feines s’han fet servir tradicio-
nalment? 

Introduïu la tradició dels concursos de gossos d’atura a casa 
nostra. Feu que els alumnes esbrinin quines són les fites més 
importants del calendari, i també quines proves han de supe-
rar els gossos en un concurs.    

Transmissió de valors                               
El protagonista, en Brendon/Anton, repeteix sovint una ex-
pressió: «No em puc queixar. Encara he tingut sort». Normal-
ment ho fa quan es troba al mig d’un mal tràngol, tot esfor-
çant-se per recordar les moltes coses bones que li passen. 
Pregunteu als alumnes què en pensen, d’aquesta actitud. De-
maneu exemples de situacions comuns, quotidianes, en què 
haurien de fer aquesta reflexió, sense caure en la desmoralit-
zació ni el desànim.
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Informació addicional:

   

Autor/a: Care Santos
Il·lustrador/a: Mercedes Marro
ISBN: 9788466141697
Núm. de pàgines: 104
Núm. de col·lecció: 193
Codi: 173584

Em venc el millor amic
L’Òscar se sent sol perquè la seva millor amiga no li 
fa cas. 
Comença un nou curs i l’Òscar està desesperat, ja que a la Nora, 
la seva millor amiga, l’han canviat de classe i ja no van junts. 

A més, la Nora es fa molt amiga de la Muriel, es passen el dia 
parlant de les seves coses i organitzen una festa de pijames... 
només per a noies! Què farà, ara, l’Òscar? 

Doncs posar un anunci per trobar un altre millor amic! 

 

+ 7 anys
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Taller d’escriptura                               
Disconforme amb les mancan-
ces del diccionari de l’IEC, 
l’Òscar crea una paraula 
nova: fatolent («més fatal que 
fatal»). Proposeu tres defini-
cions i demaneu als alumnes 
un neologisme per a cadascu-
na. Exemples: Llaminadura 
gegantina. / Suspens esgarri-
fós, amb una nota molt per 
sota de zero. / Mestre sim-
pàtic i enrotllat, a qui els seus 
alumnes estimen molt... Tot 
seguit, invertiu el proces: 
proposeu tres mots inventats 
i demaneu una definició 
(tiraxofleta, xirocoll, alfar-
fany...). Escolliu plegats les 
més divertides.

Comprensió
Demaneu als alumnes un resum del relat, però des del punt 
de vista de la Nora, esmentant només aquells fets o situa-
cions en què ella intervé o que presencia. En acabat, proveu 
de fer el mateix però ara des del punt de vista de l’Àlex, el nou 
amic de l’Òscar. 

Connexió amb el món                               
L’Òscar se sent traït perquè la Nora, la seva millor amiga de 
tota la vida, té ara una altra amiga, la Muriel. Pregunteu als 
alumnes si han experimentat aquesta sensació d’aban do-
nament alguna vegada. Per a ells, una amistat és també un 
compromís. Implica obligacions? Creuen que una «amistat 
especial» exclou necessàriament la resta de les relacions? 
Què esperen del seu millor amic? 

Cerqueu exemples clàssics amb parelles d’amics especials 
(Batman i Robin, Tarzan i Xita, Dumbo i Tim, Nobita i Dorae-
mon, Mortadel·lo i Filemó...). Què ho fa, que costi més trobar 
exemples femenins? Els amics especials, ho són sempre per 
parelles? No poden ajuntar-se de tres en tres o de quatre en 
quatre? Pregunteu qui té un «amic especial». Són gaires? És 
casual, o hi ha algun motiu que ho propicia?

Transmissió de valors                               
La Fada Fava li fa un advertiment al protagonista, a l’Òscar: 
Si vols que et passi alguna cosa diferent, prova de fer alguna 
cosa diferent. Dit d’una altra manera, si les coses no t’agraden, 
canvia tu, perquè elles no canviaran soles. 

Demaneu als alumnes exemples personals de canvis d’actitud 
o comportament que van millorar situacions. Introduïu el bi-
nomi causa-efecte. Demaneu exemples quotidians (estudio 
una mica cada dia i les meves notes milloren; deixo de menjar 
pastisseria industrial i estic més sa; corro sovint i em canso 
menys...»).
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Informació addicional:

   

Autor/a: Anna Cros
Il·lustrador/a: Valentí Gubianas
ISBN: 9788466139496
Núm. de pàgines: 80
Núm. de col·lecció: 197
Codi: 156459

Les meduses presumides
Creus que les meduses només són perilloses perquè 
piquen?
L’avi de la Marta sempre li explicava la mateixa història mentre 
nedaven mar endins. Deia que calia anar amb compte amb les 
meduses presumides, perquè volien fer totes les maldats que co-
neixien als pobres nedadors!

Un dia, l’avi se’n va nedant mar endins i no torna. La Marta 
està segura que l’han capturat les meduses, per rapar-lo al 
zero i fer-se perruques amb els seus cabells. Però se li acut un 
pla per alliberar-lo! 

Una història sobre el que s’amaga a les profunditats marines 
en la que la Marta haurà d’aprendre a vèncer la vanitat i l’egoisme 
per salvar el seu avi. 

 + 7 anys
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Taller d’escriptura                               
Proposeu als alumnes que, o 
per parelles, escriguin una 
carta a en Joan Passamuntan-
yes i Terraendins per agrair-li 
que els deixés les seves 
tisores i per explicar-li tota 
l’aventura viscuda al mar.

Recordeu que una carta ha 
d’incloure una salutació, un 
text central i un comiat, i que 
sempre ha d’anar signada.

Comprensió
Demaneu als alumnes que expliquin la història de la Marta 
des del punt de vista de les meduses. Com la veuen elles? 
Què en deuen pensar? 

Connexió amb el món                               
La llengua és una eina de comunicació bàsica entre les per-
sones. La Marta, a la lectura, parla la llengua dels pops i la 
llengua dels crancs. Proposeu als alumnes que imaginin com 
podria ser la llengua de les meduses (per exemple, a partir 
del seu nom o del seu so característic: «flop, flop, flop»), i 
que reescriguin algun dels diàlegs del llibre per traduir-los al 
«medusià».

Transmissió de valors                               
Convideu els alumnes a reflexionar 
sobre la personalitat de les meduses 
presumides. Són bones o dolentes? Per 
què fan el que fan? 

Feu un debat sobre la bondat i la 
maldat. Totes les persones són 
totalment bones? I totalment 
dolentes? 

Demaneu als alumnes que 
expliquin coses bones que han fet 
i coses dolentes que no haurien 
d’haver fet. 
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Informació addicional:

   

Autor/a: Roser Atmetlla
Il·lustrador/a: David Navarro
ISBN: 9788466141796
Núm. de pàgines: 96
Núm. de col·lecció: 199
Codi: 170608

Un vestit per a la Terraska
La Lea creu que ningú no la veu, però la Terraska la 
persegueix perquè li faci de vestit!
La Lea és una nena molt normal. Però just l’endemà que li di-
guin que tindrà un germanet, li comencen a passar coses molt 
estranyes. 

Per exemple, no para de seguir-la un ésser estrany, la Terraska, 
que li diu que se l’endurà perquè li faci de vestit. I ara! La Lea és 
una nena, i no pas un vestit! 

A més, tampoc no la deixen en pau l’Elf-Fred ni l’Elf-Fons, dos fo-
llets que tot el dia es barallen i que l’avisen que la Terraska és 
molt i molt dolenta. Què pot fer, la Lea? Quin embolic!

+ 7 anys
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Taller d’escriptura                               
Feu notar als alumnes que els 
noms Elf-Fons i Elf-Fred són 
variacions dels nostres noms 
Alfons i Alfred. Pregunteu als 
alumnes quins noms de follet 
derivarien d’Albert, Àlex i 
Àlvar. Demaneu una composi-
ció breu protagonitzada per 
aquests tres follets. El conte 
ha d’explicar com es van 
conèixer i com es fan amics.

Comprensió
Demaneu als vostres alumnes que facin un resum del contin-
gut del llibre tot fent servir aquestes frases: 

 «Era un somni d’allò més estrany.»

 «Com li agradaven les pellofes, nyam-nyam!»

 «Conjurus Lligamentis Terraska Afluixamentis.»

Connexió amb el món                               
Els dos follets intercanvien uns insults molt estrafolaris (Ba-
rret de rovelló corcat, tros de moixernó estarrufat, pet de llop 
emmusteït, tros de muscària mastegada...). Feu notar als alum-
nes que molts d’aquests penjaments s’inspiren en el món del 
bolet. Compartiu els coneixements del grup sobre aquests 
fongs: de quines espècies han sentit parlar? Feu plegats un 
llistat a la pissarra de l’aula. 

Un vegada enllestit, demaneu els alumnes que inventin flore-
tes inspirades en aquests bolets: Bonic com un rovelló després 
de ploure, rossinyol llampant, graciós com un pet de llop, fredo-
lic de nata... Entre tots, escolliu les floretes que us semblen 
més originals, divertides, romàntiques, inversemblants... Po-
deu fer un concurs amb diferents categories.

Transmissió de valors                               
L’Elf-Fons li va dir a la Lea que ha de tenir voluntat, però ella 
li respon que s’ha quedat sense. Reflexioneu amb els nens 
sobre el significat de la paraula. Per què es bo tenir voluntat? 
Demaneu als alumnes situacions reals en què han aconseguit 
coses gràcies a tenir prou voluntat. De la mateixa manera, 
recolliu exemples d’oportunitats perdudes per una voluntat 
insuficient. 
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+ 8 anys

Informació addicional:

Autor/a: Mercè Canela

Il·lustrador/a: Ramon Rosanas

ISBN: 9788466141680

Núm. de pàgines: 88

Núm. de col·lecció: 86

Codi: 173583

Per un plat de macarrons
La recepta dels millors macarrons all’arrabiata és 
la protagonista d’aquesta història.
El Bruno té un restaurant italià on es fan els millors maca-
rrons all’arrabiata de la ciutat. La Maduixa, la seva gata, 
l’ajuda a cuinar. Una nit, uns desconeguts segresten la Maduixa 
i, com a rescat, demanen al Bruno la recepta dels macarrons. 
Sort de la Rita, una jove periodista molt trempada i de qui el 
Bruno està enamorat, que li dóna un cop de mà, i entre tots dos 
troben la clau del misteri.

Resulta que hi ha uns mafiosos a la ciutat que fan el que faci 
falta per aconseguir les millors receptes dels millors cui-
ners.
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Taller d’escriptura
Als diaris, les notícies tenen 
una estructura prefixada: 
títol, entrada i cos de la 
notícia. Demaneu als alumnes 
que escriguin una notícia tal 
com la podria haver escrit la 
Rita per a El Safareig. 

Recordeu-los que en una 
notícia sempre cal que hi 
expliquin què, qui, com, on, 
quan i per què ha passat la 
notícia.

Comprensió
Hi ha dos individus que apareixen en diversos moments del 
llibre. Són els esbirros del senyor Braol i Braol, i li fan la 
feina bruta. Demaneu als alumnes que us expliquin la his-
tòria des del punt de vista d’aquests esbirros. Estaria bé 
que provessin de fer servir el llenguatge que farien servir 
aquests personatges.

Connexió amb el món                               
Restaurants italians, xinesos, japonesos, mexicans, gallecs, 
grecs, del Pròxim Orient… si repassem una mica l’entorn, se-
gur que surten uns quants restaurants de diversos llocs del 
món. Demaneu als alumnes que en facin una llista i que ano-
tin quines són les especialitats de cada cuina, els productes 
principals, com els preparen... Poden aconseguir-ne alguna 
recepta?

Transmissió de valors                               
Diaris i revistes com El Safareig, on treballa la Rita, es dedi-
quen a difondre notícies i opinions. N’hi ha prou de comprar 
els diaris d’un dia qualsevol per adonar-se que no tots parlen 
del mateix ni de la mateixa manera. Demaneu que comparin 
les edicions de diversos diaris d’un dia determinat. Després 
podeu obrir el debat sobre quina és la funció dels mitjans 
d’informació.
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Informació addicional:

+ 8 anys

   

Autor/a: Eduard Márquez
Il·lustrador/a: Bartomeu Seguí
ISBN: 9788466139564
Núm. de pàgines: 112
Núm. de col·lecció: 100
Codi: 168142

Hoax
Un coet d’un parc d’atraccions porta els protago-
nistes a un altre planeta.
L’Eloi i la Maria volen provar d’anar amb un coet en el parc 
d’atraccions que, sense saber com, els porta a Hoax, un plane-
ta on tot és enganyós. 

Poc s’imaginen que comencen una aventura en la qual coneixe-
ran un ogre galàctic, hauran de tastar sopa d’ortigues amb gust 
de maduixes i defensar-se d’uns esquirols d’última generació.
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Taller d’escriptura
En anglès, la paraula hoax vol 
dir ‘broma, innocentada’ i 
també ‘notícia falsa’. Feu que 
cada alumne s’encarregui de 
buscar una notícia certa que 
podria ser falsa i que 
n’escrigui una de falsa que 
podria ser certa. 

Després, exposades a classe, 
podeu fer que cadascú voti 
quina de les dues és la falsa i 
quina la certa, a veure qui 
aconsegueix enganyar els 
companys.

Comprensió
La Maria i l’Eloi es troben immersos en una aventura que gai-
rebé no deixa respirar. Proposeu als alumnes que us 
l’expliquin en grup. Comenceu amb La Maria i l’Eloi creuen la 
sala de jocs i.... Cada alumne ha d’afegir una frase a l’anterior. 
A veure si no es deixen res.

Connexió amb el món                               
Al planeta Hoax res no és el que sembla. I si això passés 
també aquí? Per parelles, demaneu als alumnes que facin una 
llista de cinc coses de l’entorn més immediat que serien dife-
rents, i quines conseqüències tindrien, si 
no fossin el que semblen. 

Transmissió de valors                               
Proposeu que, en petit grup, 
debatin quins tres elements 
s’endurien del forat negre, 
allí on hi ha un ogre 
que col·lecciona tot 
el que hi ha a 
l’univers. 

Després, proposeu-los 
que els exposin al 
grup i discuteixin 
quins tres elements 
són els que els 
semblen més útils.
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Informació addicional:

+ 8 anys

   

Autor/a: Jordi Sierra i Fabra
Il·lustrador/a: Antònia Cortijos
ISBN: 9788466140249
Núm. de pàgines: 168
Núm. de col·lecció: 127
Codi: 173567

La biblioteca  
dels llibres buits
Una història original per a reflexionar sobre el va-
lor de la lectura i el coneixement personal.
Un fenomen molt estrany afecta la biblioteca: els llibres han 
perdut les lletres, que ara s’amunteguen a terra. 

Què ha passat? Doncs que els llibres s’han pansit perquè ningú 
no els llegia i s’han tret de sobre totes les lletres. 

La gent està molt preocupada: seran el 
poble de la biblioteca dels llibres 
buits i es convertiran en la riota de 
tothom...



79

Taller d’escriptura
Pregunteu als alumnes si els 
agradaria escriure un llibre. 
L’activitat no tracta d’escriure 
un llibre, si no d’escriure un 
text que expliqui quin llibre 
voldrien escriure. De què 
aniria? Com serien els capí-
tols? Qui serien els protago-
nistes? On passaria la his-
tòria? També poden explicar 
com seria el llibre un cop 
imprès: tindria il·lustracions? 
Quin tipus d’il·lustracions? I 
fotografies? Com seria la 
coberta? I quina vida tindria 
després el llibre?

Comprensió
Demaneu als alumnes que facin un resum de la història tal 
com l’explicaria algun d’aquests protagonistes: 

•	 la	Margarida,	
•	 la	filla	de	l’alcalde,	
•	 el	ministre	de	cultura,	
•	 el	sergent	Cardona.	

Connexió amb el món                               
Pregunteu als alumnes quina és la biblioteca que tenen més 
a prop de casa, segur que en tenen una no gaire lluny. S’han 
tret tots el carnet d’usuari? La primera feina és que, aquells 
que no tinguin el carnet, se’l facin. 

Després, proposeu-los que vagin a la biblioteca i agafin 
algun document en préstec, un llibre o un disc. Finalment, 
que preparin una llista amb tots els serveis que 
ofereix la biblioteca. A veure qui és capaç 
d’enumerar més serveis.

Transmissió de valors                               
Al llarg de la història s’han 
cremat diverses biblioteques i 
s’han prohibit molts llibres. En 
gran grup es pot parlar sobre 
quin valor tenen els llibres. 
Per què hi ha cultures que 
els prohibeixen?  Quin 
contingut devien tenir els 
llibres prohibits? Creieu que 
és necessari prohibir 
alguns llibres? Quins 
llibres creieu que 
haurien d’estar prohi-
bits a l’actualitat? 
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Informació addicional:

+ 8 anys

   

Autor/a: Louis Sachar
Il·lustrador/a: Ramon Rosanas
ISBN: 9788466139755
Núm. de pàgines: 272
Núm. de col·lecció: 134
Codi: 170007

Hi ha un nen al lavabo  
de les nenes
Tothom pot canviar d’actitud amb una mica d’ajuda.
En Bradley és agressiu amb els companys, a classe no escolta, 
no fa els deures, i la mestra el té en un racó al fons de l’aula. Ell 
mateix es considera una mica «monstre».

A mig curs, però, arriba un nen nou a classe, i una psicòloga a 
l’escola. La relació amb aquests nouvinguts, amb alts i 
baixos, ajudarà en Bradley a descobrir els seus valors i les 
seves possibilitats, a saber donar i saber rebre.
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Comprensió
Al llibre, l’assessora psicopedagògica de l’escola deixa un lli-
bre a en Bradley Chalkers, el protagonista. Podeu demanar 
als alumnes que us expliquin de què va aquest llibre, que 
investiguin si es pot trobar en alguna biblioteca o llibreria, i 
com aquest llibre ajuda en Bradley a solucionar el munt de 
problemes que té.

Connexió amb el món                               
La història d’en Bradley es desenvolupa en una escola dels 
Estats Units. Podeu demanar als alumnes que n’expliquin al-
gunes característiques pròpies: costums, tradicions, festes… 

Demaneu que, en petit grup, preparin una taula i en un cos-
tat, hi posin tot allò que apareix al llibre i és propi d’aquell 
país; l’altre, allò que apareix al llibre i és igual que aquí.

Transmissió de valors
Al començament del llibre, en Bradley Chalkers té un munt 
de problemes, amb la mestra, amb els companys, amb la fa-
mília, amb ell mateix... Però no s’explica per què ha anat a 
parar en aquell pupitre al fons de la classe. 

En gran grup es pot plantejar què creuen que l’ha portat fins 
allí i com s’hauria pogut evitar. Què deu haver fet, en Brad-
ley? Per què la seva mestra no li fa cas? Creieu que actua bé, 
la mestra? Què li passa, a en Bradley, quan comença a visitar 
la psicopedagoga? Com l’ajuda? 

Taller d’escriptura
Proposeu als alumnes que 
pensin en algun personatge 
real, històric, o de ficció, a 
qui li hauria anat bé passar 
pel despatx de la Carla Davis, 
l’assessora psicopedagògica. 
N’haurien d’explicar les raons 
i escriure el diàleg d’un 
parell de sessions entre el 
personatge i la Carla: la 
primera sessió i l’última.
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Informació addicional:

+ 8 anys

Autor/a: Anna Manso
Il·lustrador/a: Lluís Farré
ISBN: 9788466139762
Núm. de pàgines: 96
Núm. de col·lecció: 137
Codi: 169650

Leandre, el nen horrible
El Leandre diu que és el nen més lleig del poble, i 
està encantat de ser-ho! O potser no? 
De debò és lleig, el Leandre? Potser sí, potser no. El que és se-
gur és que s’enamora d’una nena de la classe i es fan molt 
amics. 

Plegats, s’ho passen bomba fent de perruquers per a tota la 
família, investigant qui roba el diari de la mare cada matí, fent 
de models fotogràfics per a una exposició... 

El Leandre ens fa adonar que la bellesa es troba als ulls de 
la persona que mira.
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Comprensió
Podeu demanar als vostres alumnes que facin un resum del 
contingut del llibre fent servir aquestes frases:

1. Al principi, el Leandre…
2. Quan es fan amics amb la Cordèlia…
3. Al final, el Leandre…

Connexió amb el món
El Leandre i la Cordèlia creen un Club d’Investigadors Pri-
vats per descobrir qui és el lladre que roba el diari cada matí 
a la mare. Animeu els vostres alumnes a parlar sobre la feina 
dels detectius privats. Creieu que hi ha molta gent que fa 
aquesta feina? Quin tipus de casos creieu que els encarre-
guen? Creieu que són com els que surten a les pel·lícules? 

També podeu proposar als alumnes que es converteixin en 
detectius privats per esbrinar qui és el lladre dels diaris, tal 
com fan els protagonistes. Formeu grups i demaneu que de-
signin un lladre, que haurà de deixar una pista, no gaire evi-
dent, que el delati. Tots els grups han d’observar les pistes i 
entregar una llista amb les conclusions. Comenteu, al final, 
quin raonament ha seguit cada grup per descobrir els lladres.

Transmissió de valors
A la història hi apareix moltes vegades la paraula lleig. Co-
menteu en gran grup què suposa per al Leandre creure que és 
lleig. Creu que és una barrera per fer-se amic de la Cordèlia? 
Creieu que ho veu com un avantatge, realment, o només ho fa 
veure? Creieu que és un nen amb molta personalitat? Com 
s’espavila en les situacions difícils?

Taller d’escriptura
Podeu fer notar als alumnes 
que tothom té defectes i que 
això no ha de ser un problema 
a l’hora de relacionar-se amb 
els altres. Podeu posar 
l’exemple de la Cordèlia, que 
es fa amiga del Leandre 
perquè realment li cau bé. 

Proposeu als alumnes que 
escriguin sobre algun aspecte 
del seu cos que no els agradi, 
però amb un toc d’humor. Per 
exemple: Sóc tan alta que, 
quan el iogur m’arriba a 
l’estómac, ja està caducat. A 
més, sempre caic perquè tinc el 
terra molt lluny.
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Informació addicional:

+ 8 anys

   

Autor/a: Per Olov Enquist
Il·lustrador/a: Stine Wirsén
ISBN: 9788466140270
Núm. de pàgines: 160
Núm. de col·lecció: 155
Codi: 173570

La muntanya  
de les Tres Coves
Una història d’aventures d’estil clàssic que es lle-
geix com un conte. 
La Mina s’ho passa molt bé amb el seu avi, perquè diu ximple-
ries i explica acudits de tifes i pets. Per això, quan l’avi proposa 
d’anar a la Muntanya de les Tres Coves d’amagat dels pares, la 
Mina i els seus cosins de seguida s’hi apunten. 

Però quan gairebé són al cim, l’aventura secreta és a punt de 
transformar-se en drama.

Un llibre d’aventures que ens ensenya que a vegades, les per-
sones, son més valentes del que ens pensem.
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Taller d’escriptura
El llibre ens explica que «la 
Gunilla era la millor a l’hora 
de collir patates perquè tenia 
les cames curtes i de seguida 
arribava a terra». Proposeu 
que cada alumne defineixi la 
seva envergadura i que faci 
una llista amb alguns avantat-
ges de la seva alçada. Orga-
nitzeu una votació popular 
per a escollir l’argumentació 
més original i divertida.

Comprensió
Proposeu als alumnes que desenvolupin un resum oral del 
relat, però des del punt de vista del llobató, la seva versió, 
introduïnt només aquells esdeveniments en els que participa 
o és present. Per fer-ho, permeteu que els nens preparin un 
guió previ, que els ajudi a filar el discurs. Demaneu que 
aquest relat inclogui certes frases, com ara Aquell dia, uns 
caçadors van matar al meu pare, Quan vaig sentir l’udol de la 
mare, vaig sortir corrent com un llamp cap a ella, o Jo estava 
molt content, no parava de saludar-los a tots.

Connexió amb el món                               
Dos caçadors furtius maten al pare llop i acaben atrapats per 
la policia, dins del relat. Al nostre país n’hi ha molts, de caça-
dors, però la policia no els empaita, normalment. Plantegeu 
l’existència d’una caça legal i d’una altra que no ho és. Intro-
duïu el concepte d’espècie protegida. Què ho fa, que algunes 
espècies es protegeixin? Parleu de les formes de vida en perill 
d’extinció. Feu que els alumnes esbrinin algunes espècies 
pro  tegides a casa nostra. 

El llop ha fet de «dolent» en molts relats tradicionals. En po-
deu recordar alguns? (Els tres porquets, Les set cabretes, La 
Caputxeta Vermella...). Què ho fa que el llop estigui tan mal 
vist pels humans (atacs a ramats que provoquen conflictes 
amb ramaders)? 

Transmissió de valors                               
Al Marcus li fan veure la importància de l’argumentació (ex-
plicar què penses i per què ho penses), sense cridar ni pegar. 
Demaneu als alumnes quins avantatges té l’argumentació a 
l’hora d’evitar o resoldre els conflictes. Prepareu plegats una 
llista de condicions per a que l’argumentació sigui útil (volun-
tat de filar un discurs coherent, disposició a escoltar a l’altre, 
apertura a punts de vista diferents dels nostres...).
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Informació addicional:

+ 8 anys

   

Autor/a: Bernat Romaní
Il·lustrador/a: Àngels Ruiz
ISBN: 9788466140218
Núm. de pàgines: 104
Núm. de col·lecció: 166
Codi: 173564

El meu carrer
Història que mostra com dues persones passen 
de sentir antipatia mútua a fer-se amics.
La Mònica i en Luka són companys de classe. Uns companys 
que pràcticament no es parlen. 

El fet de viure al mateix carrer, però, 
els obligarà a fer un treball plegats. 
A poc a poc la relació entre 
ells canviarà i els portarà 
molt lluny, des de quedar 
tancats en un refugi de la 
guerra civil fins a desco-
brir la identitat d’un 
esquelet que s’ha trobat 
fent unes obres al seu 
carrer.
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Taller d’escriptura
En un moment del relat, la 
Mònica rondina de la profes-
sora Malhivern: El mestres 
normals posen deures i ja està, 
no fan anar amunt i avall, fent 
excursionetes per veure in-
drets. Proposeu als alumnes 
que descriguin el que ells 
consideren un «alumne 
normal»: quin comportament 
té a classe, com es relaciona 
amb els seus companys i amb 
els mestres, quina és la seva 
implicació en els estudis... Se 
senten identificats amb el 
retrat? 

Comprensió
Proposeu cinc personatges secundaris dins del llibre. Per 
exemple, Miguel Sotomayor, Antonio, Lluís Formiguera, pro-
fessora Malhivern i Manel Ripoll. Demaneu als alumnes una 
explicació de qui són i de quin paper tenen en el relat.

Connexió amb el món                               
El llibre parla de dues guerres, la dels Balcans i la Guerra 
Civil espanyola. A moltes pel·lícules i a força videojocs, la 
guerra es presenta com una mena d’aventura plena 
d’emocions, gairebé com una gimcana. Feu un repàs a totes 
les conseqüències que aquests dos conflictes han tingut per 
als protagonistes, per a les seves famílies i per a altres perso-
natges del relat (bombardejos mortals, cases ensorrades, 
desplaçaments forçats de persones, represàlies...). 

Plantegeu als alumnes si associen una guerra a una aventura 
o a un horror col·lectiu. Creuen que hi ha alguna cosa encara 
pitjor que una guerra? Quina? Demaneu si els pares o els avis 
dels alumnes han viscut alguna guerra (aquí o al seu país de 
procedència, aquells que han arribat de fora). Cerqueu en un 
mapa la península d’Ístria, d’on, suposadament, procedeix en 
Luka.

Transmissió de valors                               
Al començament del relat, la mònica diu que en Luka és un 
inútil. A més, no l’entén quan parla. En Luka, per la seva ban-
da, creu que la Mònica «és molt creguda i es pensa que ho sap 
tot». Al final del llibre, però, s’han conegut i s’han fet d’allò 
més amics. 

Pregunteu als alumnes què ho feia, que tinguessin opinions 
tan dolentes l’un de l’altre. Pensen que això mateix els pot 
passar a ells amb algun company de classe?
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Informació addicional:

+ 8 anys

Autor/a: Lluís Olivan
Il·lustrador/a: Bartomeu Seguí
ISBN: 9788466140171
Núm. de pàgines: 120
Núm. de col·lecció: 182
Codi: 173560

El castell del Doctor 
Franchini 
Una aventura increïble que mostra la força de 
l’amistat.
El Guillem i la seva colla d’amics, la Laia, el Manel i el Javier, 
decideixen entrar al castell del doctor Franchini, un casalot 
que hi ha als afores del poble on diuen que hi passen coses 
estranyes. 

A dins, però, en lloc d’un fan-
tasma, el Guillem descobreix 
el Mamadou, un noi de Mauri-
tània que busca el seu germà pe-
tit, el Moussa, que fa dos anys 
que se’n va anar de casa els pares. 

El Guillem el vol ajudar, i entre tota la 
colla s’empesquen un pla per mirar 
de localitzar el Moussa.
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Comprensió
Proposeu als alumnes una llista amb paraules significatives 
del text, i una altra amb definicions. Feu que relacionin cada 
paraula amb la definició que li escau. Exemples de paraules: 
mèdium; megafonia; espiritisme; ferum; xerric... Demaneu que 
escriguin una frase amb cadascuna de les paraules treballa-
des.

Connexió amb el món                               
Pregunteu als alumnes quina és la situació familiar dels qua-
tre amics protagonistes de la narració (els pares del Guillem 
viuen separats; en Manel és adoptat i no té pare; els pares del 
Javier viuen junts, però la seva feina de firaires els fa poc 
convencionals; La mare de la Laia té una malaltia greu...). 
Oferiu la vostra situació familiar als alumnes i demaneu la 
seva. 

En un moment donat, en Guillem rondina per l’ocupació o el 
cansament crònics de la seva mare: Estaria bé que ens asse-
guéssim al sofà i parléssim una estona. (...) També m’agradaria 
que juguéssim al dòmino o al joc de l’oca. La troba a faltar, la 
mare. Pregunteu als vostres alumnes si creuen que la relació 
amb els seus pares és satisfactòria. Reben prou atenció? Els 
dediquen prou temps, els pares? Feu que els alumnes diguin 
tres canvis fàcils en la seva actitud i/o comportament que mi-
llorarien les relacions amb la família.

Transmissió de valors                               
En un moment del relat, en Guillem fa una reflexió: De vega-
des, quan vas en colla, tothom acaba fent el que ningú no vol fer. 
Demaneu als alumnes què creuen que vol dir. Pregunteu si, 
en grup, les seves actituds i els seus comportaments són sem-
pre sincers, o de vegades intenten semblar més valents, més 
segurs o fins i tot més «grans» del que són. Per quina raó és 
tan important agradar als amics i amigues? Si fossin més na-
turals/espontanis, els agradarien menys?

Taller d’escriptura
Demaneu als alumnes que 
escriguin una carta del 
Moussa, adreçada al seu 
germà Mamadou. En aquesta 
carta li han de fer cinc cèn-
tims d’on és, què fa, com es 
guanya la vida, quins amics 
té, com el tracta la gent, la 
importància que el futbol té 
per a ell perquè el fa sentir-se 
important...
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Informació addicional:

+ 8 anys

   

Autor/a: Carles Sala i Vila
Il·lustrador/a: Pep Brocal
ISBN: 9788466141659
Núm. de pàgines: 112
Núm. de col·lecció: 192
Codi: 176396

50 oficis esbojarrats
Diccionari que descriu 50 oficis inventats i ab-
surds amb molt d’humor.
Saps que els baixaquís són les persones que avisen els despis-
tats que sempre passen de llarg de la parada on han de baixar? 
Si et fa fàstic ficar-te el dit al nas, has pensat a contractar els 
serveis d’un burxanàpies? T’agraden les tempestes però al teu 
poble no hi sol ploure? Doncs posa’t en contacte amb un tem-
pestaire, ell et resoldrà el problema!

En aquest llibre descobriràs 50 professions sorprenents i 
divertides. En contractaries algun?
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Comprensió
Plantegeu una llista de definicions extretes del llibre (Perso-
na que s’encarrega d’avisar els passatgers dels trens quan arri-
ben a la seva destinació; Professional que ofereix la seva excep-
cional alçada per fer tota mena de feines; Especialista a extreure 
mocs dels narius, especialment els que s’amaguen en els indrets 
més recòndits...) i una altra d’oficis (burxanàpies, llargarut, 
baixaquí...). Demaneu als alumnes que relacionin cada pro-
fessió amb la definició que més bé li escau.

Connexió amb el món                               
Demaneu als alumnes quins han estat els seus tres oficis 
preferits de la llista. Quins oficis no els faria res fer quan 
hagin de treballar? Per què? Tot seguit, demaneu-los tres pro-
fessionals (oficis) a qui els agradaria contractar, per gaudir 
dels seus serveis. Per què? 

Finalment, feu-los escollir tres oficis que no els han agradat 
gens, professions que els han resultat especialment desagra-
dables, aquelles que no voldrien fer mai de la vida. Per què? 

Transmissió de valors                               
Gairebé totes les propostes del llibre comparteixen un tret: 
pretenen ser útils a altres persones, resoldre’ls un problema, 
una incomoditat, una mancança... Aprofiteu aquest tret per a 
introduir el concepte «servei». Demaneu als vostres alumnes 
que, per parelles, escriguin una llista de deu activitats o si-
tuacions quotidianes que no els agradi fer i per les quals es-
tarien disposats a pagar algú perquè les fes. Per exemple: Fer 
el llit i endreçar l’habitació; carretejar els llibres fins a l’es-
cola; comprar el pa... 

Introduïu l’existencia de mercats d’intercanvi de favors, bancs 
de temps en què la gent ofereix allò que sap fer i rep allò que 
necessita, sense pagament de diners pel mig (www.favoralia.
com; www.bdtonline.org; www.ofrezcoacambio.com...). Dema-
neu als alumnes què en pensen, d’aquesta mena d’iniciatives.

Taller d’escriptura
Proposeu als alumnes uns 
quants oficis de la vostra 
invenció: deuredor (professio-
nal que fa els deures d’escola 
dels altres), aprovador 
d’exàmens, acompanyagerma-
netsatotarreuaire, petoneja-
senyores-pesades... Tot seguit, 
demaneu que desenvolupin el 
contingut d’aquestes activi-
tats fil per randa i que cerquin 
tres noms alternatius per a 
cadascuna d’elles.
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Informació addicional:

+ 8 anys

   

Autor/a: Oliver Scherz
Il·lustrador/a: Oriol Vidal
ISBN: 9788466137652
Núm. de pàgines: 112
Núm. de col·lecció: 193
Codi: 158615

Ara tornem, hem anat  
un momentet a l’Àfrica
Una nit de tempesta, dos germans senten uns cops 
misteriosos a la finestra...
Què faries si una nit de tempesta un elefant truqués a la teva 
finestra? 

En Joscha i la Marie reben la visita d’un elefant que s’ha esca-
pat del zoo i vol anar a l’Àfrica a visitar la seva família, però no 
sap com fer-s’ho. Els dos germans decideixen acompanyar-lo, 
però... per on s’hi va, exactament, a l’Àfrica? 

Tots plegats comencen un viatge meravellós en el qual pas-
saran moltes aventures i faran un munt d’amics.
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Comprensió
Demaneu als alumnes que facin una llista de tots els llocs 
que travessen els tres amics (camps, muntanyes, riu, mar, de-
sert, jungla, sabana). A cada hàbitat, algun animal esdevé 
més protagonista; identifiqueu els principals (als camps, el 
ratolí; a les muntanyes, l’ós; al mar, el pop; al desert, els ca-
mells...). Distingiu aquells que es fan amics de l’Abuu, la Ma-
rie i en Joscha, d’aquells altres que els són hostils.

Connexió amb el món                               
L’Abuu ha nascut en un zoo, però allà no és feliç i decideix 
fugir. Enyora un món que, de fet, no ha conegut mai: la saba-
na. Plantegeu quins avantatges té viure en un parc zoològic 
per a un animal (seguretat, menjar garantit, assistència mèdi-
ca, protecció...). Pregunteu-vos, també, quins inconvenients 
té (falta d’espai pels desplaçaments, entorn poc excitant, im-
possibilitat de desenvolupar les seves capacitats, convivèn-
cia limitada...). 

De la mateixa manera, reflexioneu sobre les virtuts d’un hàbi-
tat natural, salvatge (llibertat, convivència ampla, espai, vida 
d’acord amb els instints...), i els seus inconvenients (preda-
dors, fam, malalties, sequeres, inundacions, foc...).

Transmissió de valors                               
A les muntanyes, els protagonistes coneixen un ós que no pot 
hibernar: Tinc por de no despertar-me a la primavera, si ningú 
no m’avisa. I també tinc por que ningú no em consoli si tinc un 
malson. Pregunteu quins dels alumnes es defineixen com a 
solitaris. Això vol dir que només els agrada estar sols de ve-
gades, o que no els faria res viure sols? Coneixen a algú que 
visqui sol? Creuen que ho fa per gust? Com imaginen la seva 
vida d’adults, en aquest sentit?

Taller d’escriptura
L’Abuu té un problema molt 
gros: ja ha arribat a l’Àfrica, 
però no troba la seva besàvia. 
Ni l’ensuma. Per sort, ha 
tingut una pensada: omplirà 
la sabana de cartells, tot 
informant de la seva cerca. Un 
cartell a cada acàcia. És clar 
que no té fotos, de la besàvia. 
I com no l’ha vista mai, 
tampoc la pot dibuixar. Això 
sí, la pot descriure, amb l’ajut 
dels alumnes. 

Demaneu que redactin un 
text tot explicant què en 
sabem de la besàvia: espècie, 
nom, aspecte, companyia, 
caràcter... Ah, remateu-lo amb 
les dades per concertar una 
cita amb l’informador: A la 
bassa petita, al capvespre.
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Informació addicional:

+ 8 anys

Autor/a: Andreu Martín
Il·lustrador/a: Ramón Rosanas
ISBN: 9788466139441
Núm. de pàgines: 128
Núm. de col·lecció: 194
Codi: 156731

Brisca
On deu ser la Brisca, la gosseta de la Paula? I si els 
gossos salvatges li han fet mal? O potser ara és una 
d’ells?
La Paula se’n va a passar el dia a la granja dels oncles. Mentre 
passeja pel bosc amb els pares esclata una tempesta, i la Bris-
ca, la seva gosseta, es perd. 

Passen les hores i els dies, i la Brisca no torna a la granja, cosa 
que desespera la Paula. Alhora, per aquella zona es comença a 
parlar d’una colla de gossos salvatges que ataquen els ani-
mals de les masies i també les persones. 

Pot ser que la Brisca s’hagi ajuntat 
amb aquesta gossada? Això 
voldria dir que està viva... 
Però, si corre amb aquests 
gossos salvatges, és que 
ella també és 
capaç de fer mal 
a les persones?
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Comprensió
Proposeu als alumnes que expliquin com és el personatge de 
la Paula al principi i com va canviant al llarg de la història. 
Proposa que facin frases com: 

•	Quan la Brisca es perd, la Paula es comporta... 
•		Quan s’assabenta dels atacs de la gossada, reacciona de 

manera...
•	Quan es retroba amb la Brisca, ...

Connexió amb el món                               
A la novel·la hi apareixen molts gossos abandonats. Proposeu 
als alumnes que, per grups, busquin informació sobre les 
principals causes de l’abandonament de gossos i identifi-
quin les causes amb els gossos de la història. Després, podeu 
proposar que cada grup faci una presentació sobre un d’ells: 

•	Quina és la seva història?
•	Com l’ha afectat l’abandonament o el maltractament?
•	Com és ara?

Transmissió de valors                               
Quan la Brisca està amb la gossada, entra en una granja i 
mos sega un pagès per socórrer els seus amics. Proposeu als 
alumnes un debat sobre la Brisca i sobre la seva manera de 
reaccionar en cada situació: quan es perd, quan ataca les ga-
llines, quan retroba la Paula... Es poden fer preguntes com: 

•	Creieu que la Brisca és una gossa dolenta? 
•	Per què s’ha ajuntat amb la gossada? S’ha tornat salvatge? 
•	Per què reacciona mossegant el pagès? 

Taller d’escriptura
Podeu proposar als alumnes 
que escriguin una carta al 
director d’un diari o un article 
d’opinió argumentant la seva 
posició en relació amb el 
tema dels gossos salvatges. 
Les cartes es poden llegir en 
veu alta i escollir-ne una per 
enviar al diari de l’escola. 
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Informació addicional:

+ 8 anys

   

Autor/a: Lluís Oliván
Il·lustrador/a: Bartomeu Seguí
ISBN: 9788466140034
Núm. de pàgines: 136
Núm. de col·lecció: 195
Codi: 160527

La Banda de l’Embut
Una bonica història sobre l’amistat i el poder d’unir-
se per a construir coses plegats i fer front a les in-
justícies.
La colla d’amics formada pel Javier, el Guillem, el Manel i la 
Laia volen fer alguna cosa per impedir que tanquin l’escola 
del poble. 

El Javier, per casualitat, coneix el senyor Genís Buixarrais, un 
veí del poble molt esquerp que és un apassionat del cinema i 
que, des de fa molts anys, filma cada setmana un minut de les 
coses que passen al poble. Tots junts decideixen muntar una 
pel·lícula que mostri la construcció de l’escola i, per acompa-
nyar-la, tocaran música en directe i seran La Banda de l’Embut 
de la Botifarra. 

La presentació de la pel·lícula és tot un èxit, i també la manifes-
tació que s’organitza per protestar pel tancament de l’escola. 
Però la decisió presa per les autoritats és irrevocable... 
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Taller d’escriptura
El Javi parteix d’una carta que 
serveix com a disparador de 
la història explicada. Podeu 
convidar els alumnes a 
buscar una notícia o una 
carta de lectors que els hagi 
cridat l’atenció. Un cop 
escollida, la portaran a classe 
i la faran servir com a punt de 
partida per explicar una 
història, en la qual hauran de 
pensar acuradament quina 
veu escolliran, quins fets 
coneixerà el narrador i com 
els anirà desenvolupant en el 
relat, etc.

Comprensió
Proposeu als alumnes que expliquin breument la història na-
rrada des del punt de vista del senyor Genís. Com viu la his-
tòria? Quins records li deuen venir al cap? Què deu representar 
per ell l’amistat amb el Javier? 

Connexió amb el món                               
Podeu proposar la visualització del film La lengua de las mari-
posas, dirigit per José Luis Cuerda i basat en el relat homònim 
de l’autor Manuel Rivas. En una altra sessió, podeu dividir la 
classe en equips i demanar als alumnes que observin les si-
milituds i diferències entre la relació del Javi amb el senyor 
Genís, i la del Moncho amb Don Gregorio. Un cop realitzada 
l’activitat, podeu completar entre tots un quadre amb diver-
sos aspectes com ara:

-  El tipus de relació que s’estableix en cada cas.

-  L’inici de la relació entre nen i ancià (marcada per la por en 
els dos relats) i la seva evolució progressiva,

-  Les funcions que compleix la figura del senyor major en els 
dos relats (com a ajudant o guia per al creixement dels nens, 
com a figura que els ajuda a mirar el món amb uns altres ulls 
i a comprometre’s amb les causes que consideren justes), 
etc.

Transmissió de valors                               
En aquest llibre, al final la Banda de l’Embut no aconsegueix 
l’objectiu que s’havia proposat. Comenteu amb els alumnes 
el final de la història: Què els ha semblat? S’esperaven aquest 
final? Per què? Consideren que es tracta d’un final feliç? Creieu 
que les històries sempre haurien de tenir un final feliç?
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Informació addicional:

Autor/a: Emili Teixidor
Il·lustrador/a: Victòria Tubau
ISBN: 9788466139632
Núm. de pàgines: 224
Núm. de col·lecció: 1
Codi: 168757

   

L’Ocell de Foc
Un aprenent de trobador, rondant pels camins, 
descobreix la història del jove rei Jaume I.
L’Ocell de Foc és un joglar d’uns onze anys que va per Ca-
talunya amb el Cec de Cabrera, un joglar vell, i la seva 
colla. 

L’endemà de ser aco-
llits al castell del 
vescomte de Peguera, 
tot just quan l’Ocell de 
Foc comença a saber 
coses de la seva proce-
dència, la colla és 
assaltada pel mateix 
vescomte, que vol 
capturar l’Ocell. Se-
guint els consells del 
Cec, l’Ocell fuig del 
castell.  

L’Ocell de Foc desco-
breix que és fill del 
trobador Aicart de 
Carcassona, mort a 
mans dels croats 
francesos que comba-
tien els càtars 
d’Occitània. A la fi, 
l’Ocell decideix marxar 
amb el seu amic Arnau per ajudar el jove rei En Jaume en la 
seva causa.

+ 10 anys
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Taller d’escriptura                               
L’equivalent actual de les 
disputes de trobadors podria 
ser una batalla de rap. Les 
lletres sovint exposen quei-
xes, parlen del carrer, dels 
conflictes que s’hi viuen, de 
com és de dura la vida per a 
molta gent. Trieu una música 
de rap, que l’escoltin, que 
n’agafin el ritme, i que 
s’atreveixin a escriure una 
lletra alternativa. Després, 
que la recitin a classe amb el 
ritme de fons. A veure qui 
guanya la guerra!

Comprensió
Tot al llarg del llibre, l’Ocell de Foc es va trobant amb perso-
natges que són alguna cosa més del que semblen. Fins i tot 
ell, encara que al començament no ho sàpiga, és més del que 
es pensa. Proposeu als alumnes que dibuixin una taula amb 
tres columnes i hi posin les característiques dels personatges 
que es va trobant l’Ocell de Foc. Podeu organitzar les colum-
nes de la manera següent: 

Nom  
del personatge

Qui representa  
que és?

Qui és  
en realitat?

Connexió amb el món                               
Els trobadors componien cançons i els joglars eren destres  
tocant instruments, i s’encarregaven de cantar les composi-
cions dels trobadors. Les seves peces van arribar a ser molt 
populars. Al món actual, qui fa la funció d’uns i altres? Quina 
música farien? Feu aquestes preguntes i demaneu als alum-
nes que, per parelles, investiguin sobre el tema. Després, 
proposeu-los que ho exposin a classe. A veure quins equiva-
lents troben: cantautors, grups de música pop, rapers, can-
tants clàssics...? 

Transmissió de valors                               
Per fer la guerra sovint es busquen excuses que no tenen a 
veure amb els motius que les provoquen. Proposeu als alum-
nes que busquin informació sobre les guerres que hi ha al 
món. Després, es poden repartir per grups i que cada grup hi 
aprofundeixi, que en busquin les causes, el desenvolupament 
i l’estat actual. Finalment, proposeu-los que exposin les da-
des a classe i obriu un debat: què tenen de similar i què de 
diferent la guerra del Llenguadoc de què parla el llibre i les 
guerres actuals?
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Informació addicional:

Autor/a: Núria Pradas
Il·lustrador/a: Tha (August Tharrats)
ISBN: 9788466139717
Núm. de pàgines: 144
Núm. de col·lecció: 67
Codi: 170010

Lior
Una nova societat, que rebutja els sentiments i la 
imaginació, domina el món.
La incomprensió i l’odi dels humans ha destruït la civilitza-
ció. Una nova societat, que rendeix culte a la força física i 
rebut ja els sentiments i la imaginació, domina el món. 

Però encara hi ha persones que lluiten per retrobar la llibertat 
i la cultura. En Lior, un noi de dotze anys, es perfila com a futur 
líder d’aquests dissidents.

+ 10 anys
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Taller d’escriptura                               
Es pot demanar als alumnes 
que imaginin una societat on 
s’ha prohibit alguna de les 
coses que actualment ens 
semblen òbvies (parlar, 
abraçar-se, caminar, pen-
sar…). Després proposeu que 
descriguin un dia normal i 
corrent en la societat resul-
tant, sense explicitar què hi 
han prohibit.

Comprensió
Hi ha alguns trets que diferencien en Lior dels seus companys 
del Centre Residencial Sud. També n’hi ha que el diferencien 
dels habitants de l’illa de la Llibertat. Demaneu als alumnes que 
expliquin quins són aquests trets i com li condicionen la vida.

Connexió amb el món                               
Al llarg de la història, sempre hi ha hagut espectacles preparats 
per distreure les masses. Es pot demanar als alumnes que pre-
parin un quadre amb quin ha estat aquest espectacle en diver-
ses èpoques (a l’antiga Grècia, a Roma, durant l’Edat Mitjana, al 
segle XIX). Quins espectacles es fan actualment que serveixin 
per distreure? Proposeu als alumne que en facin una llista. 

Transmissió de valors                               
A BZ-322 s’hi han prohibit els sentiments, entre d’altres co-
ses, però hi ha habitants que no segueixen aquesta norma. 

Dividiu la classe en dos grups: uns han de preparar la defensa 
dels sentiments i els altres la seva prohibició. Demaneu-los 
que busquin arguments a favor de la seva posició o en contra 
de la de l’altre grup. Després, obriu un debat entre uns i al-
tres, alternant les paraules.
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Informació addicional:

          

Autor/a: Eva Piquer
Il·lustrador/a: Marisa Morea
ISBN: 9788466142243
Núm. de pàgines: 120
Núm. de col·lecció: 76
Codi: 173581

+ 10 anys

La noia del temps
A l’Iris li toca fer les prediccions del temps del 
telenotícies de l’escola. Unes prediccions que... 
es fan realitat!
L’Iris és la filla de la dona del temps de la televisió i, per la 
feina de la mare, ha hagut de canviar de ciutat i d’institut. 

A l’institut nou hi preparen un telenotícies per la setmana cul-
tural i, és clar, a l’Iris li toca fer de noia del temps. Tot el que 
prediu es fa realitat: tornados, pluges de granotes, nevades...

Aquesta és una història amb tocs de fantasia, però sobretot 
és una història de canvis; dels canvis de l’Iris en el seu pas de 
la infància a l’adolescència. 
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Comprensió
El llibre està escrit en primera persona; l’Iris ens explica la 
història. Però hi ha un capítol on canvia el narrador. Proposeu 
preguntes sobre aquest capítol que es puguin debatre en gran 
grup. Qui és aquest narrador? És qui diu que és? I per què 
escriu aquest capítol? 

Connexió amb el món                               
Proposeu als alumnes que, per parelles, investiguin el mèto-
de d’investigació que s’usa en la meteorologia: des de la re-
collida de dades fins la manera com ens les fan arribar. Els 
meteoròlegs elaboren models de predicció cada cop més 
ajustats. Els que surten a la televisió, quines fonts fan servir? 
Quins mapes mostren? També es pot navegar per les pàgines 
del Servei Meteorològic de Catalunya i de l’Agència Estatal de 
Meteorologia.

Alhora, si encara es vol aprofundir més, es pot acostar els 
alumnes a observatoris amb molta tradició. L’any 1904 es 
van fundar tant l’Observatori de l’Ebre com l’Observatori Fa-
bra de Barcelona.

Transmissió de valors                               
La meteorologia és determinant. En depenen un munt de co-
ses. Podeu demanar als alumnes que, en petit grup, busquin 
en quins aspectes de la vida ens influeix. Poden aprofundir 
en el camp de la producció d’energia, en el de l’agricultura, en 
el dels transports... 

Introduïu el tema del canvi climàtic i demaneu-los quin im-
pacte hi té la meteorologia. Ja amb coneixements més fona-
mentats, es pot debatre en gran grup com se’n pot reduir 
l’impacte.

Taller d’escriptura                               
Proposeu als alumnes que, 
per parelles o en petit grup, 
preparin el guió d’un espai 
del temps d’un telenotícies. 
Han de començar amb una 
introducció, comentar el 
temps del dia, fer una previ-
sió d’un o dos dies i explicar 
algun fet meteorològic curiós 
que hagi passat aquella 
setmana. 

Se’ls pot proposar que enre-
gistrin el guió i el mostrin 
davant dels companys. 
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Informació addicional:

   

Autor/a: Jordi Sierra i Fabra
Il·lustrador/a: Àngels Ruiz
ISBN: 9788466140256
Núm. de pàgines: 168
Núm. de col·lecció: 100
Codi: 173568

Els homes de les cadires
Set homes vestits de negre duen cadascun un cadira. 
Per què deu ser?
Un bon dia, en Sergi comença a veure els homes de les cadires. 
Ningú no els veu llevat d’ell. Son set i van completament vestits 
de negre: només la camisa és blanca, perquè les seves cares 
són grises. 

Cada un d’ells porta una cadira, quan s’aturen i s’asseuen és 
perquè està a punt de produir-se una desgràcia i ho volen veure.

Un relat de misteri fosc i absorbent que enganxa des de la 
primera pàgina i amb un desenllaç sorprenent.

+ 10 anys
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Taller d’escriptura                               
El pintor belga René Magritte 
té uns personatges recurrents 
en els seus quadres que 
s’assemblen molt als senyors 
de les cadires. Les seves 
pintures deixen l’espectador 
amb una sensació de perple-
xitat, d’estranyesa, semblant 
a la que ens transmet el llibre 
de Jordi Sierra. Repasseu amb 
els alumnes l’obra de Magrit-
te, demaneu-los que en 
seleccionin un quadre i que el 
facin servir de punt de partida 
per escriure un conte. 

Comprensió
Plantegeu una pregunta única per per comprovar la com-
prensió de la història. El llibre ens planteja un gran enigma: 
per què els homes de les cadires apareixen al poble d’en Ser-
gi? Si els alumnes ho poden raonar, és que s’han llegit el lli-
bre i l’han entès. 

Connexió amb el món                               
Quan apareixen els homes de les cadires, és que ha de passar 
alguna desgràcia. Al llarg de la història, hi ha hagut un gran 
nombre de coses que s’han considerat de mal averany, que 
porten mala sort o que prediuen desgràcies. Podeu demanar 
als alumnes que en facin una llista. 

Proposeu als alumnes que busquin altres signes de mal ave-
rany que no coneixien, com per exemple que no es pot embar-
car un paraigua, o que hi ha països on no existeix el pis tretzè, 
o que el número quatre es considera que porta mala sort a la 
Xina.

Transmissió de valors                               
La televisió ens ha convertit en espectadors de les principals 
des grà cies del món. Llegiu als alumnes titulars de diaris de 
desgràcies del món. En gran grup, podeu preguntar-los, pri-
mer, quines notícies els han colpit més i demaneu que raonin 
la resposta. 

Podeu acabar l’activitat fent un debat sobre quins han de ser 
els límits d’allò que mostra la televisió. 
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Informació addicional:

   

Autor/a: Melvin Burgess
Il·lustrador/a: María Simavilla
ISBN: 978846642304
Núm. de pàgines: 216
Núm. de col·lecció: 117
Codi: 173576

Billy Elliot
A en Billy li agrada la dansa i haurà de vèncer 
molts prejudicis per poder arribar a ser un gran 
ballarí.
A en Billy, el fill d’un miner del nord d’Anglaterra, la vida se li 
capgira un dia que, accidentalment, es fixa en unes nenes que 
fan ballet al mateix gimnàs on ell va de mala gana a fer boxa, 
per seguir la tradició familiar. Queda fascinat per la màgia de 
la dansa i decideix provar-ho. I mentre ell es debat en secret 
entre la boxa i el ballet, el seu pare i el seu germà es juguen la 
vida en una vaga que té paralitzada mitja ciutat.

En Billy haurà de superar molts obstacles i vèncer molts preju-
dicis per arribar a aconseguir el seu somni. 

Una història que mostra que esforçar-se sempre val la pena. 

+ 10 anys
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Comprensió
Elaboreu plegats, oralment, una definició per aquestes pa-
raules, amb o sense l’ajuda de diccionaris o d’Internet: Vaga, 
sindicat, esquirol, carbó, atur, piquet, antidisturbis. Plantegeu 
frases del llibre amb elles i demaneu als alumnes que 
n’expliquin el significat: La vaga fa quatre mesos que dura i 
encara va per llarg; S’ha acabat, el sindicat s’ha rendit, hem per-
dut; Ningú té el més mínim respecte, pels esquirols, ni tan sols 
els qui manen; És més barat fer venir el carbó de l’Argentina que 
pagar-nos perquè l’extraguem... 

Connexió amb el món                               
En Billy és un nen normal, amb unes aficions convencionals en 
el seu entorn: escolta música, juga a futbol, boxeja... Però un dia 
descobreix el ballet i tot canvia. Presenteu als alumnes els con-
ceptes afició i vocació. Són sinònims? Es poden intercanviar? 
Cerqueu plegats matisos. Introduïu el concepte «realitzar-se». 

Pregunteu a la classe qui té alguna afició, algun hobby. Segu-
rament podreu fer un extens inventari d’activitats. Després 
demaneu si algú ha descobert la seva vocació. En un moment 
del relat, en Billy diu que ballar era la única cosa per la qual 
tenia veritable talent. Creuen que és important, el talent? 
Prou important per focalitzar els estudis i el futur professio-
nal en aquesta activitat? O cal sospesar altres factors, com 
ara la viabilitat econòmica?

Transmissió de valors                               
Al començament del llibre, en Billy diu: Fa dos anys que va 
morir, la mare. Tret de jo, ja no crec que se’n recordi ningú. De-
maneu als alumnes si la consideren justa, aquesta afirmació. 
Per què creuen que s’equivoca, en Billy? Totes les persones 
ens relacionem amb el dolor de la mateixa manera? Quan 
algú no parla del dolor, vol dir que no el sent, que no li fa mal? 
O de vegades supura per dins? Què creuen que és més sa, 
compartir el mal o empassar-se’l un sol? Amb qui compartei-
xen les seves ferides, els alumnes?

Taller d’escriptura                               
Després de passar l’examen 
d’ingrés a la Royal Academy, 
en Billy li clava un cop de 
puny a un noi, tot etzibant-li: 
Pervertit de merda! Imagineu 
que algú l’acusa d’homòfob, al 
Billy. 

Demaneu als alumnes que, 
per escrit, el defensin, tot 
recorrent a passatges del 
llibre per la seva argumenta-
ció (recordeu que el seu 
millor amic, en Michael, té 
tendècies homosexuals). Què 
l’empeny, aleshores, a dir 
aquesta frase tan poc encerta-
da?  
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Informació addicional:

   

Autor/a: Francesco D’Adamo
Il·lustrador/a: Rubén Pellejero
ISBN: 9788466140263
Núm. de pàgines: 160
Núm. de col·lecció: 119
Codi: 173569

La història de l’Iqbal
L’Iqbal aconsegueix demostrar a molts nens i ne-
nes que un altre món és possible.
Un dia els pares de 
l’Iqbal l’han de cedir 
a un fabricant de 
catifes perquè no 
poden tornar un 
petit préstec. Com 
tants altres infants, 
l’Iqbal treballa 
encadenat al teler 
en condicions 
inhumanes. 

La Fàtima, una altra 
esclava de la 
fàbrica, ens explica 
com el noi aconse-
guirà rebel·lar-se, 
denunciar les 
màfies i contribuir a 
l’alliberament de 
milers de nens 
esclaus. Tot, però, a costa d’un preu molt alt. 

Iqbal Masih, un nen pakistanès de 12 anys, ha esdevingut a 
tot el món un símbol de la lluita contra l’explotació dels 
nens i nenes.

+ 10 anys
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Comprensió
Demaneu als alumnes que facin un resum de la biografia de 
l’Iqbal. Que expliquin com comença la seva història, quines 
aspiracions té, com aconsegueix sortir del taller de catifes, 
com és la seva feina posterior... 

Animeu-los a que il·lustrin la biografia dibuixant com creuen 
que era la catifa que va teixir l’Iqbal i que ell mateix va espar-
racar. 

Connexió amb el món                               
Coordineu l’organització a classe o al centre d’unes jornades 
contra l’explotació infantil: 

•		En	primer	lloc,	projecteu	algun	curt	o	documental	sobre	
l’explotació infantil per tal que els alumnes estiguin més 
al cas d’aquesta lacra mundial. 

•		Després,	 distribuïu	 temes	 diversos	 relacionats	 amb	
aquest problema entre els alumnes (pot ser per grups) i 
demaneu-los que investiguin i recullin informació a tra-
vés d’Internet (productes sospitosos de ser elaborats 
amb explotació infantil, organismes que lluiten contra 
aquest problema, declaració dels drets de la infància, co-
merç just...). 

•		Finalment,	proposeu	a	cada	grup	que	exposi	el	seu	tre-
ball a la resta. Poden fer servir documents gràfics, curts, 
àudios... que donin suport a la seva investigació. 

Transmissió de valors                               
Comenteu en veu alta com era la vida a la fàbrica de catifes. 
Com era la jornada laboral? I el menjar? Quines condicions 
d’higiene i allotjament tenien? Per què no es revelaven? Qui-
nes actituds tenien les autoritats respecte el tema? Introduïu 
el concepte de dignitat. Creieu que són condicions de vida 
dignes per una persona? Com us sentiríeu si haguéssiu de 
treballar en aquestes condicions?

Taller d’escriptura                               
Comenteu als alumnes que 
ells també poden posar el seu 
granet de sorra contra 
l’explotació infantil. 

Proposeu-los que escriguin 
una carta a un diari en la que 
exposin la seva opinió, 
manifestin els seus senti-
ments i proposin alguna 
solució al problema. 

Podeu llegir-les totes a classe 
i seleccionar-ne alguna per 
enviar a diversos mitjans de 
comunicació.
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Informació addicional:

      

Autor/a: Maite Carranza
Il·lustrador/a: Iratxe López de Munáin
ISBN: 9788466142045
Núm. de pàgines: xxx
Núm. de col·lecció: 170
Codi: 177463

+ 10 anys

La pel·lícula de la vida
L’Olívia és una noia normal que es troba amb una 
situació molt especial.
L’Olívia és una noia normal, com qualsevol altra. Té una mare 
actriu, un pare missing, un germà poruc, uns veïns perepunye-
tes, unes amigues llepafils, una tele espatllada i un pis a 
l’eixample petit i bufó amb orientació sud. Però, impensada-
ment, la crisi truca a la porta i el seu petit món s’ensorra.

Malgrat totes les dificultats, l’Olívia se les empesca per tirar 
endavant i, gràcies al seu germà Tim, descobreix que a la 
pel·lícula de la vida tots podem col·laborar una mica a es-
criure el nostre propi guió.
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Taller d’escriptura                               
Demaneu als alumnes que 
escriguin una carta de l’Olívia 
a la Mireia, tot explicant-li la 
seva situació al final del relat: 
on viu, si està a gust, qui són 
els seus amics, com és la seva 
escola, com està i què li ha 
passat al seu germà, com està 
i què li ha passat a la seva 
mare. La carta s’ha d’acabar 
agraïnt a la Mireia el seu 
suport.

Comprensió
Quan la situació familiar es torça, l’Olívia s’empesca una 
idea per mantenir animat al Tim: tot allò que els passa és fals, 
només és un muntatge, una pel·lícula que es roda en secret. 
Demaneu als alumnes de quina pel·lícula parla el títol del lli-
bre: Qui la crea? Amb quin objectiu? Qui són els protagonis-
tes? Quins són, a l’engròs, els grans episodis del relat? Quan 
s’acaba, el film? Creuen que el seu final és feliç?

Connexió amb el món                               
En un moment del relat, la Judith parla dels amics de la pro-
tagonista a l’Eixample, i de la seva reacció davant dels seus 
problemes: A aquests nens i nenes els fa tanta angúnia el que li 
ha passat a l’Olívia que veure-la els fa sentir incòmodes. 
S’estimen més esborrar-la del seu davant i oblidar-se’n. 

Demaneu als vostres alumnes com expliquen l’allunyament de 
les companyes de l’Olívia. És rebuig a la pobresa? És dificultat 
per a relacionar-se amb una amiga a qui li ha passat una cosa 
molt grossa, no saber què dir-li, no saber com tractar-la? Ells 
reaccionarien de la mateixa manera, en una situació similar? 
Creuen que en el rebuig hi ha una lectura de càstig (els passa 
perquè s’ho mereixen, segur)? Feu notar que el concepte «mala 
sort» implica acceptar que un fet et pot passar perfectament a 
tu en el futur.

Transmissió de valors                               
Pregunteu als vostres alumnes quines coses dolentes creuen 
que els poden passar a curt termini. Feu plegats una llista de 
«perills potencials». Aleshores, llegiu aquesta afirmació de 
l’Olívia: Fins no fa gaire jo em pensava que les úniques coses 
dolentes que em podien passar al món eren: suspendre les mate-
màtiques, que se m’espatllés l’ordinador i que les amigues 
m’esborressin del Whatsapp. Era una pija. Ara sé que (...) les co-
ses importants són menjar cada dia, tenir llum i gas, tenir salut 
i estar tots tres junts. Segons l’Olívia, els vostres alumnes són 
«pijos»? Ells s’hi troben, de «pijos»? Reflexioneu plegats so-
bre quines coses són realment importants a la vida.
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Informació addicional:

   

Autor/a: Gill Lewis
Il·lustrador/a: Javier Olivares
ISBN: 9788466141963
Núm. de pàgines: xxxx
Núm. de col·lecció: 171
Codi: 178240

Kulanjango
Un relat sobre les forces de la natura i un viatge 
increïble.
En Callum i la Iona tenen 
un secret: han desco-
bert un niu d’àguila 
pescadora, un ocell 
que és en perill 
d’extinció i pel qual 
molts caçadors i 
col·leccionistes 
pagarien una fortuna.

Un dia troben l’àguila 
ferida i han d’avisar 
un tècnic forestal, 
que la cura i li posa 
un transmissor per 
poder controlar-ne els 
moviments. Així, quan 
l’àguila comença el seu 
llarg viatge anual cap al sud, 
en Callum en segueix el trajecte 
des del seu ordinador. Un dia, però, el 
senyal deixa d’arribar: l’Iris ha desaparegut al cor de l’Àfrica.

A partir d’aleshores en Callum i el seus amics comencen la 
seva lluita particular per trobar l’animal; una lluita que els 
farà conèixer realitats llunyanes i els ensenyarà el veritable 
valor de l’amistat, l’esforç i la superació d’obstacles.

+ 10 años
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Comprensió
De manera col·lectiva, identifiqueu a tots els amics del Ca-
llum que apareixen a la història (Rob, Euan, Iona, Hamish i 
Jeneva). Demaneu als alumnes una aproximació a cadascun, 
de manera que s’entengui el seu tarannà, les seves aficions i 
quin paper desenvolupen en la narració.

Connexió amb el món                               
La Jeneva viu a Gàmbia, s’opera a Anglaterra, i la interven-
ció es paga amb donacions que arriben des del Canadà, 
Japó, França, Amèrica... Com s’escampa, la situació de la 
nena? Reflexioneu amb els alumnes sobre la nostra societat 
global. Identifiqueu la procedència de diversos objectes 
quotidians, propers (material escolar, peces de roba, elec-
trodomèstics, joguines...). Demaneu als alumnes plats no 
autòctons de menjar que els agraden, des de la pasta o la 
pizza, al shawarma, el cus-cús o els falafels, els frankfurts o 
les hamburgueses. 

Assenyaleu la importància dels desplaçaments de persones 
dins d’aquest procés globalitzador. Què ho fa, que la gent 
marxi del seu país? Demaneu a algun alumne nouvingut quins 
aspectes del dia a dia li van ser més difícils a la seva arribada 
(llengua, alfabet, costums, valors, fer nous amics...).

Transmissió de valors                               
La Iona i el Callum volen mantenir la presència de les àguiles 
com un secret entre tots dos, però arriba un moment que 
l’han de compartir amb els adults. Què els empeny a canviar 
d’actitud? Fan bé? Demaneu als alumnes quins àmbits creuen 
que han d’estar vetats als adults, ser privats. Quin és el límit 
per aquesta privacitat, quan s’ha de trencar?

Taller d’escriptura                               
Al començament, el Callum té 
una relació clandestina amb 
la Iona. Amaga a tothom que 
són amics, fins i tot arriba a 
dir en públic que el seu avi i 
ella són «bojos per tancar». 

Proposeu als alumnes 
l’escriptura d’una carta del 
Callum a la Iona, tot dema-
nant-li disculpes i explicant 
les raons del seu comporta-
ment.



Pàg.

El vampiret Draculet 10 x x x x x

Un poble 12 x x x

Bestioles menudes 14 x x

Una nit bestial 16 x x x x

La llista d’aniversari 18 x x x

Pobre fantasma Anselm 20 x x x x x

La bruixeta Rosaura 22 x x x x

La rateta i el gat burleta 24 x x x x

Maria Llufa 26 x x x x x x

Abecedari poètic 28 x x x x

Una revolta d’estar per casa 30 x x x x x

Les ulleres de l’àvia 32 x x x x x

L’ocell daurat 34 x x x x x

Més històries de la bruixeta Rosaura 36 x x x x

La Tània i el telescopi 38 x x x x x

Sèrie BLANCA
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Pàg.

Estimada Susi, estimat Paul 42 x x x x x x

29 contes bojos 44 x x x x

Els somnis de l’Aurèlia 46 x x x x x x

Les aventures del Capità Calçotets 48 x x x x

27 contes sorprenents 50 x x x x x x

Els rebels de la cabanya 52 x x x x x

Animalari 54 x x x x x

Em venc la mare 56 x x x

Set raons per estimar els meus pares 58 x x x x x x x

Una nit molt moguda 60 x x x x x x

Tots els colors del camaleó 62 x x x x x

Jo, aquí, només sóc el gos 64 x x x x x x x

Em venc el millor amic 66 x x x x x

Les meduses presumides 68 x x x x x

Un vestit per a la Terraska 70 x x x x

Sèrie BLAvA
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Pàg.

Per un plat de macarrons 74 x x x x x x

Hoax 76 x x x x x x

La biblioteca dels llibres buits 78 x x x x x

Hi ha un nen al lavabo de les nenes 80 x x x x x x

Leandre, el nen horrible 82 x x x x

La muntanya de les Tres Coves 84 x x x x x x

El meu carrer 86 x x x x x

El castell del Doctor Franchini 88 x x x x x

50 oficis esbojarrats 90 x x x x

Ara tornem, hem anat un momentet a l’Àfrica 92 x x x x x

Brisca 94 x x x x x

La Banda de l’Embut 96 x x x x x x

Sèrie TAroNJA
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Pàg.

L’Ocell de Foc 100 x x x x x x

Lior 102 x x x x x

La noia del temps 104 x x x x x x

Els homes de les cadires 106 x x x x x x

Billy Elliot 108 x x x x x

La història de l’Iqbal 110 x x x x x x

La pel·lícula de la vida 112 x x x x x

Kulanjango 114 x x x x x x x

Sèrie vErMELLA
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Consulta el catàleg de literatura  
de l’Editorial Cruïlla a:  

www.cruilla.cat

Accedeix a les activitats en format 
digital i al Pla Lector de Cruïlla a 

www.cruillaconnecta.cat/
semprehihaunvaixellperatu.html
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Catàleg
EL VAIXELL DE VAPOR
Selecció de 50 títols, amb activitats per a l’aula

Telèfon d’atenció al client: 902 12 33 36 - 91 208 04 04 / clientes@grupo-sm.com 
 www.facebook.com/cruilla connecta     @cruillaconnecta

www.cruilla.cat




