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A més, s’incorpora al final del document una secció d’activitats complementàries que 
inclou diferents propostes basades en aquesta selecció de títols i organitzades per 
edats. Aquestes activitats poden servir per a intervindre en l’espai bibliotecari amb 
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Aquella nit no em trobava molt bé, tenia pesadesa 
d’estómac. Havia pres MANZANAS ROJAS per a 
berenar i no m’havien assegut bé. A més havíem estat 
fanfarronejant amb els amics a veure qui es menjava més. 
El «brutot» de NASARIO es volia menjar DEU POMETES, 
encara sort que li parem i no se les va menjar totes. No 
parava de dir ¿QUIén es más? cridant i saltant entre 
els bancs del parc. Semblava EL PIRATA VALiENTe. Al 
final, bromejant ens deia ¡buen provecho! quan ja 
estàvem tots una mica molestos de la panxa.

NASARIO
Ricardo Alcántara
Bambú editorial
ISBN: 978-84-8343-546-5

Nasario té 14 anys i se sent una bestiola estranya.  
Se sent sol i considera que la seua vida és avorrida i 
tremendament injusta. El poble en el qual viu se li queda 
xicotet i un dia decideix marxar-se lluny per a tornar més 
tard amb molts de diners. Un viatge iniciàtic que portarà 
a Nasario pels llocs més sorprenents i a conéixer a 
personatges molt pintorescos.

MANZANAS ROJAS
Luis Matilla
Il·lustracions de Federico Delicado
Anaya
ISBN: 9788466739894

El reconegut autor i teòric sobre Teatre Infantil, Luis 
Matilla, ens porta una història de solidaritat entre joves 
l’amistat de les quals supera tots els prejudicis entre les 
persones de diferent color, raça o religió.
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¿QUIÉN ES MÁS...?
Petr Horáček
Editorial Juventud
ISBN: 978842614519-2

Un llibre sorpresa del conegut autor Petr Horácek per a 
aprendre i jugar amb les comparacions entre animals. Qui 
és més gran? Qui és més simpàtic?…

DEU POMETES
Mercè Galí
Editorial La Galera
ISBN: 9788424664114

Un llibre sense paraules per a aprendre a comptar. La 
pomera té deu pomes, i un animal apunta el musell i 
es porta una. Ara la pomera té nou pomes, i un animal 
apunta el musell i...
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EL PIRATA VALIENTE
Ricardo Alcántara
Il·lustracions de Gusti
Kalandraka
ISBN: 978-84-8464-449-1

Un altre dels clàssics recuperats per l’editorial 
Kalandraka. Ha complit 30 anys però continua tenint la 
frescor i simpatia del primer dia. Un pirata molt feroç 
que, quan està enmig d’una perillosa aventura, és cridat a 
berenar per la seua mamà. El per molts anys fructífer duo 
de Ricardo Alcántara i Gusti ens porta un llibre rimat ple 
de fantasia i humor.

¡BUEN PROVECHO!
Éric Battut
Kókinos
ISBN: 9788417074487

Un famolenc ratolí va donant mossets a tots els aliments 
que es va trobant: un bolet, un formatge, etc. Fins que, 
sense voler, acaba ficat en la boca d’un gat. Allí es troba 
amb una altra ratolineta que va quedar atrapada com ell. 
Junts aconseguiran escapar i continuar menjant com a 
ells els agrada.
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CATHERINE em va acompanyar fins a casa. Crec que mai li ho 
agrairé prou. Quasi no podia caminar de l ’empatx. Ens parem a la 
cantonada i assenyalant al cel, mirem la lluna plena i em va dir: 
VULL LA LLUNA. Però… i això? QUÈ SIGNIFICA? No sé si era 
una insinuació al fet que li la portara jo o estava expressant el que 
més desitjava en aquell moment. Jo em vaig voler posar poètic i li 
vaig dir que si no s’havia fixat que EL CONTE DE LA NIT sempre 
acabava bé, tots dormint en els nostres tous coixins. “Tots no -va 
dir ella -, hi ha gent que dorm al carrer”. Uf, sí, tenia raó. Aquesta 
era la PEQUEÑA HISTORIA DE UN DESACUERDO que solíem 
tindre. Al final, sempre em convencia. Sempre recordaré ELS DIES 
FELIÇOS que passàrem junts.
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VULL LA LLUNA
Kim Amate
Editorial La Galera
ISBN: 9788424664138

Un llibre sense paraules per a aprendre les formes 
geomètriques. La princesa vol la lluna perquè és redona. 
Però més tard descobrirà que està envoltada d’objectes 
amb diferents formes geomètriques.
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CATHERINE
Patrick Modiano
Il·lustracions de Sempé
Blackie Books
ISBN: 9788416290109

Catherine viu a París amb el seu pare i, com ell, porta 
ulleres. Catherine vol ser ballarina com la seua mare i 
per a poder ballar ha de llevar-se les ulleres. Sense elles, 
Catherina descobreix un altre món diferent, un món de 
somni. Així pot triar entre dues maneres d’enfrontar-se a 
la realitat, la que veu o la que no.
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¿QUÉ SIGNIFICA?
Enric Jardí
Combel
ISBN: 9788491014515

En els últims temps hem d’incorporar al procés 
d’alfabetització, l’aprenentatge de signes i icones 
que podem trobar constantment al nostre voltant. El 
dissenyador Enric Jardí ens presenta un llibre a l’estil 
vocabulari però amb els senyals que veiem cada dia: 
lletres, figures, números, fletxes, etc.
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EL CONTE DE LA NIT
Laurence Gillot y Philippe Thomine
Il·lustracions de Marc Boutavant
Combel
ISBN: 978-84-9101-406-5

Un àlbum il·lustrat que, a través d’una història encadenada, 
ens parla del ritual d’anar-se a dormir. El llibre inclou 
uns adhesius fosforescents perquè els xiquets i xiquetes 
puguen tindre un cel estavellat a la seua habitació.

PEQUEÑA HISTORIA DE UN DESACUERDO. 
CIUDADANÍA PARA NIÑOS
Claudio Fuentes
Il·lustracions de Gabriela Lyon
Ekaré ediciones
ISBN: 978-84-948110-8-1

El conflicte comença en un xicotet col·legi amb 
un projecte d’ampliació que afecta a la tala d’una 
«araucaria» mil·lenària. La decisió no és gens fàcil 
i, en el col·legi, hi ha opinions enfrontades. A partir 
d’aquest fet, se’ns expliquen alguns dels elements 
més importants sobre la democràcia i la presa de 
decisions col·lectives per a resoldre conflictes que 
ens afecten a tots. Un llibre fonamental per a parlar 
i reflexionar sobre el nostre paper com a ciutadans en 
una democràcia madura.

ELS DIES FELIÇOS
Bernat Cormand
A Buen Paso
ISBN: 978-84-947446-8-6

Els protagonistes d’aquesta història són dos xiquets , un 
lloc i el temps. El temps dels jocs, on cadascun s’adona 
que ha trobat un company amb el qual compartir somnis, 
desafiaments, esperances, pors. I el temps del record i 
de la nostàlgia, perquè un dia la família de Jacob se’n va 
sense dir res.

6/8
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Quan vaig arribar a casa, sabia que aquella nit no anava a ser 
com les altres. Tenia la intuïció que una cosa fascinant anava a 
succeir. La meua era UNA VIDA CUALQUIERA, però aquella nit 
sabia que tot anava a canviar. Com totes les nits de lluna plena, 
UN MONSTRE EM VEU A VEURE a la meua habitació. Entre 
altres qüestions de les quals parlem, em pregunta si he vist LA 
CINTA. La cinta? No, no he vist la cinta encara. Em vaig posar a 
buscar entre les coses estranyes i peculiars que guarde en aquella 
caixa de llautó que em va regalar la meua àvia. I allí estava el 

llibre: LOS DIARIOS DE ADÁN Y EVA. Eren els diaris que els 
meus avis havien escrit amb les seues aventures i anècdotes. Però 
allí en la caixa no hi havia cap cinta. Però... espera un moment, 
aquest llibre té una cinta, una banda de tela per a marcar la 
pàgina en la qual et vas quedar escrivint. I de sobte, UNA LLUM 
DIMINUTA SORGÍ DEL NO-RES i em crida l ’atenció sobre 
una cosa brillant al fons de la caixa: és un botó metàl·lic, sembla 
d’una casaca de guerrer. Al voltant del botó es podia llegir una 
inscripció: ORBIS SENSUALIUM PICTUS. Què voldria dir això?

1312
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UNA VIDA CUALQUIERA
Kirsten Boie
Il·lustracions de Jutta Bauer
Lóguez
ISBN: 9788496646964

En aquest llibre es conta la història d’una persona que viu al carrer i de com va arribar a aquesta situació. Un llibre 
que, a través del seu llenguatge senzill i rotund, ens situa enfront d’aquesta problemàtica i intenta que superem els 
prejudicis davant les persones sense llar. En la part final del llibre podem llegir testimoniatges reals de persones sense 
llar que complementen perfectament l’argument d’aquest llibre. L’editorial Lóguez ha decidit que part dels beneficis 
del llibre servisquen per a ajudar, a través de Càritas, a aquest col·lectiu.

UN MONSTRE EM VE A VEURE
Patrick Ness,

a partir de una idea original de Siobhan Dowd
Il·lustracions de Jim Kay

Sembra llibres
ISBN: 9788494373657

Conor té malsons amb un monstre terrible quasi totes les nits des que la seua mare ha començat amb el seu tractament 
mèdic. Però una nit, set minuts després de la mitjanit, se li apareix un altre monstre diferent apuntat a la finestra. 
Patrick Ness va escriure aquesta història a partir de la idea que li va comptar Siobhan Dowd abans de morir de càncer. 
És el primer llibre que ha guanyat dos dels premis més rellevants del món literari anglosaxó: la medalla Carnegie al 
mèrit literari i la medalla Kate Greenaway al mèrit artístic.
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LOS DIARIOS DE ADÁN Y EVA
Mark Twain
Il·lustracions de Francisco Meléndez
Libros del Zorro Rojo
ISBN: 978-8494328459

Un text enginyós i irònic sobre el començament de 
la Humanitat i els rols que van assumir els primers 
pobladors bíblics. Eva serà l’encarregada d’anar posant 
nom a les coses i Adán, resignat per la seua posició més de 
contemplació, es preocupa de preparar refugis o obtindre 
aliments. Una reedició estupenda amb il·lustracions d’un 
dels il·lustradors més rellevants a Espanya.

LA CINTA
Adrien Parlange
Kókinos
ISBN: 978-84-16126-90-3

Un llibre molt especial en el qual una cinta està present 
en tot el llibre i ofereix un exercici creatiu en el qual veiem 
quantes històries ens pot contar aquest tros de tela.  
Aquest llibre ha sigut guardonat amb l’esment especial 
en la fira del llibre de Bolonya, amb el premi Chen Bouchi 
en la fira del llibre infantil de Xangai i ha sigut nominat als 
premis Pepites en el saló de Montreuil.

ORBIS SENSUALIUM PICTUS
Iohannes Amos Comenius
Libros del Zorro Rojo
ISBN: 978-84-947734-6-4

Aquesta obra de 1658 és considerada el primer llibre 
il·lustrat per a xiquets. Es tracta d’una enciclopèdia visual 
dividida en cent cinquanta capítols, que la seua temàtica 
abasta “totes les coses fonamentals en el món i de les 
activitats en la vida”. El llibre, concebut originalment 
per a l’aprenentatge del llatí, va introduir una proposta 
nova i revolucionària en el seu moment, en emprar les 
il·lustracions amb finalitats didàctiques.

UNA LLUM DIMINUTA SORGÍ DEL NO-RES
Einar Turkowski
Libros del Zorro Rojo
ISBN: 978-84-92412-27-3

El senyor Ribblestone dedica tot el seu temps a cuidar del 
seu frondós fascinant jardí. Però un dia, certa estranya 
planta comença a créixer en un racó del seu jardí i posarà 
a prova la paciència del seu cuidador. Un excel·lent àlbum 
bellament il·lustrat.

1716



1918

- 4 -
En llegir en veu alta la inscripció, el meu lloro va repetir 
exactament les mateixes paraules. A mi sempre m’ha sorprés 
LO QUE SABÍA MI LORO però he de reconéixer que, en 
escoltar-li, em vaig quedar de pedra. Com podia saber les 
paraules de la inscripció del botó? El lloro havia sigut un regal 
del meu veí TEO MUCHOSDEDOS així que, al matí següent, 
em vaig presentar a la seua casa amb el botó en la butxaca i 
un munt de preguntes al cap. Teo, sorprés per la troballa i per 
les preguntes, em va contar que fa molts anys va participar 

en LA GUERRA DELS BOTONS, una espècie d’enfrontament 
entre xics de diferents universitats en el qual els trofeus de 
guerra eren els propis botons de les seues casaques. Aquell 
botó el va aconseguir gràcies a que va poder inventar-se 
SIETE HISTORIAS PARA LA INFANTA MARGARITA.
- La infanta Margarita? -li vaig preguntar jo pensant que es 
referia a algú de la família Reial.
- No, tranquil, -em va dir. És el nom de la Universitat de l ’altre 
costat del riu en la qual una vegada vaig ser capturat i vaig 
intercanviar aquestes històries improvisades en el moment a 
canvi de la meua llibertat sense danys ni botons arrancats.

1918
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TEO MUCHOSDEDOS
Catalina González Vilar
Il·lustracions de Pere Ginard
A Buen Paso
ISBN: 978-84-947446-1-7

Pot ser que Teo Muchosdedos no siga una persona 
particularment llesta. Però les seues mans es mouen 
amb tal saviesa que les mil i una tasques de la seua granja 
van quedant resoltes a tota velocitat i amb inigualable 
destresa. La vida transcorre amb tranquil·litat fins que un 
dia arriba a la granja el riquíssim cavaller Damián del Oro, 
un home poderós acostumat a fer la seua voluntat.

LO QUE SABÍA MI LORO
José Moreno Villa
Visor ediciones
ISBN: 9788498950793

Mític llibre és aquesta senzilla i elegant recopilació 
de rondalles, contes, poesies, endevinalles i 
«dicharachos», bellament il·lustrades, i transmeses de 
generació en generació, de la mà del gran humanista 
que va ser José Moreno Villa.

SIETE HISTORIAS PARA LA INFANTA 
MARGARITA
Miguel Fernández-Pacheco
Editorial Kalandraka
ISBN: 978-84-8464-425-5

Diego Velázquez no aconsegueix acabar el quadre Les 
Menines perquè la infanta no vol posar. Per aquest motiu, 
el rei ha demanat que li conten contes per a entretindre-
la. En el context real i històric de la creació del quadre 
es relaten aquestes fantàstiques històries que bé ens 
recorden al teixit de les Mil i Una nits. Kalandraka recupera 
aquest text publicat fa anys.

LA GUERRA DELS BOTONS
Avi
Editorial Bambú
ISBN: 9788483425687

A la Polònia ocupada pels russos viu Patrick un xic de 
dotze anys a què li agrada jugar i imaginar amb els 
seus amics de la colla. Tot canvia quan els alemanys 
llancen una bomba a l’escola i envaeixen el poble. Entre 
els amics de la colla es troba Jurek que proposa un 
joc molt perillós: el que robe el botó més valuós d’un 
uniforme militar es convertirà en el rei.

10/12
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Més tard vaig tornar a casa pensant en L’ODISSEA 
del meu veí Teo i la seua perícia per a sortejar aquella 
situació. Vaig voler conéixer més sobre el lloro al qual no 
li havia prestat massa atenció. Em vaig posar a llegir  
MI PEQUEÑO LIBRO DE LOS PÁJAROS i vaig estar 
investigant sobre hàbits i característiques. Llavors els 
meus pares van trucar a la porta. Venien acompanyats 
dels meus germans DÍDAC, BERTA I LA MÀQUINA DE 

LLIGAR BOIRA (que havien guanyat en la fira aquella 
vesprada).
- Hem de donar-te una notícia: ESPEREM UN BEBÉ.
La veritat, era la notícia que menys m’esperava aquella 
vesprada.
- Veuen, acosta la teua orella a la panxa, no escoltes a la 
teua germaneta dient: ¿SOY UNA NUEZ?
Estava clar que aquella no anava a ser una setmana 
normal i que al final, com deia Catherine, anàvem a ser 
UNA FAMÍLIA DE POR.
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L’ODISSEA
Homer (traducció de Víctor Labrado)
Andana editorial
ISBN: 978-84-16394-90-6

A Homer se’l considera el pare de la literatura occidental. I a l’Odissea, l’origen de totes les novel·les d’aventures. El 
llibre narra les aventures i dificultats d’Ulisses durant l’accidentat i perillós viatge de tornada a Ítaca des de la guerra 
de Troia. A l’illa de Ítaca li esperen la seua dona Penélope i el seu fill Telémaco, a més d’una sèrie d’homes que volen 
substituir-li en la seua llar i en el seu tron.

DÍDAC, BERTA I LA MÀQUINA DE LLIGAR BOIRA
Emili Teixidor
Il·lustracions de Enric Cormenzana
La Galera
ISBN: 9788424664725

La Galera edita un facsímil de la primera edició d’aquest 
llibre. Dídac, Berta i altres amics estimen al seu poble i els 
seus costums. I quan s’assabenten que uns senyors volen 
portar unes màquines per a construir una presa i fer-ho 
desaparéixer, es queden esborronats. Decideixen muntar 
una espècie de “resistència” imaginativa i secreta.

MI PEQUEÑO LIBRO DE LOS PÁJAROS
Katrin Wiehle
Lóguez ediciones
ISBN: 978-84-948183-4-9

Llibre fabricat amb el 100% de paper reciclat i imprés amb 
tintes ecològiques. Un llibre per a mirar i reconéixer els 
diferents tipus d’ocells que habiten pròxims a nosaltres 
en parcs, boscos i jardins: merles, teuladins, pit-rojos i 
molts altres ocells autòctons.

12+
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SOY UNA NUEZ
Beatriz Osés
Il·lustracions de Jordi Sempere
Edebé
ISBN: 978-84-683-3457-8

Una novel·la entranyable que ens parla de la soledat de les 
persones i dels refugiats. Omar, un xiquet arribat en una 
barcassa i que ha vist com desapareixien els seus pares 
engolits pel mar mentre intentaven arribar a les nostres 
costes. Un llibre per a parlar de les coses importants i 
intentar que els lectors empatitzen amb les persones que 
arriben fugint dels seus països.

ESPEREM UN BEBÈ
John Burningham
Il·lustracions de Helen Oxenbury
Editorial Joventut
ISBN: 978842614546-8

Un llibre amb molta tendresa i subtilesa per a tractar 
un tema sempre complicat: l’arribada d’un nou bebé a 
la casa. A partir de l’estructura d’una conversa entre la 
mare i el xiquet va calmant el nerviosisme a través de les 
preguntes i  respostes. El xiquet imagina com podria ser el 
seu germà i a què podria dedicar-se. D’aquesta manera, 
a través d’unes precioses il·lustracions d’Helen Oxenbury, 
el xiquet empatitza amb el futur bebé.

UNA FAMILIA DE POR
Francesc Gisbert

Il·lustracions de César Barceló
Andana editorial

ISBN: 978-84-16394-55-5

Rut i la seua família són tan pobres que viuen en una furgoneta. Una nit descobreixen una casa misteriosa que creen 
abandonada i decideixen instal·lar-se allí. Però la casa no està buida com pensaven i hauran de compartir-la amb una 
altra família. Una família de monstres. Com creus que serà aquesta convivència?

8/10
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PROPOSTES 

D’ACTIVITATS CREATIVES
PER A BIBLIOTEQUES

Objectius
Amb aquestes activitats complementàries pretenem que els usuaris 
més xicotets participen activament a l’entorn de la biblioteca. A partir 
de les recomanacions del pla CLIC s’estableixen algunes accions 
fàcilment aplicables a les biblioteques. Tant activitats genèriques, 
amb espais habilitats en els quals puga participar qualsevol usuari 
de manera esporàdica, com a activitats creatives per a fer en grup 
que després puguen quedar-se, a manera d’instal·lació, en  la  
pròpia  biblioteca.

Quasi totes les propostes tindran una exposició amb llibres recomanats 
(per temàtica, edat, activitat, autor...), ja que els expositors amb 
recomanacions ofereixen uns resultats directes i reals com a acció de 
foment lector. 

EXPOSICIONS:
1. “TOTS ELS CAMINS CONDUEIXEN A POMA”.
Es pot muntar una exposició amb els llibres els títols dels quals facen referència a la poma o a altres fruites:

DEU POMETES
MANZANAS ROJAS

LA MANZANA Y LA MARIPOSA (Iela Mari. Kalandraka)
PALABRAS MANZANA (Jorge Luján. Anaya)

LA HISTORIA DE LA MANZANA ROJA (Jan Loof. Kalandraka)
LAS TRES MANZANAS DE ORO (Nathaniel Hawthorne. Gadir)

2. “AMB NOM PROPI”. GALERIA DE PERSONATGES LITERARIS.
Aquesta és una proposta que pot anar variant al llarg de l’any o dels anys. Fins i tot es pot demanar la participació dels 
propis usuaris convidant-los al fet que suggerisquen algun personatge. La idea és fer una exposició (una galeria) de 
llibres els títols dels quals siguen noms propis de personatges:

NASARIO
CATHERINE

DÍDAC, BERTA I LA MÁQUINA DE LLIGAR BOIRA
TEO MUCHOSDEDOS

PIPPA CALZASLARGAS (Astrid Lindgren)
EL PEQUEÑO NICOLÁS (Sempé/Goscinny)

MANOLITO GAFOTAS (Elvira Lindo)
CELIA LO QUE DICE (Elena Fortún)
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LO QUE SABÍA MI LORO
Una gàbia amb un lloro realitzat en cartó ploma (o un ninot) 
albergarà papers de diferents colors amb textos populars 
com a reguitzells, refranys, embarbussaments, endevinalles, 
posades, al·leluies,…

Cada usuari, durant aquest mes, en portar-se un llibre podrà 
portar-se un text a casa. Els textos poden ser del mateix llibre LO 
QUE SABÍA MI LORO o d’altres recopilatoris de folklore popular.

A final de mes es pot organitzar un recital amb tots els usuaris que 
s’hagen portat el text i que vulguen recitar-lo per als altres.

LO QUE RECOMIENDA MI LORO
Seguint amb aquest llibre i unint-lo amb EL PEQUEÑO LIBRO 
DE LOS PÁJAROS, podem fer cartells en el qual cadascuna dels 
ocells del llibre ens recomane una lectura per a aquest mes (o 
eixa setmana). Una imatge de l’ocell corresponent amb un text 
que diga: “Aquesta setmana, la cadernera et recomana...” i una 
xicoteta imatge de la portada del llibre recomanat.

VOTACIONS A la BIBLIOTECA
A partir de la lectura del llibre XICOTETA HISTÒRIA D’UN DESACORD, podem plantejar algunes preguntes relacionades 
amb la lectura i/o la biblioteca i posar un panell/urna en el qual cadascun pose el seu vot i les seues raons o arguments 
per a votar per aqueixa opció.

Les preguntes poden ser:

Haurien de llevar-se els ordinadors de la biblioteca?

Hauríem de pagar el préstec dels llibres per a sostindre econòmicament la biblioteca?
o qualsevol altra cosa relacionada amb l’entorn infantil o del barri.
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ELS DIES FELIÇOS
Farem un mural per a recollir els nostres dies feliços. 
Podem preparar algunes targetes que incloguen el començament de frases tipus:

Soc feliç quan...
Vaig ser immensament feliç el dia que...
Era molt feliç quan...
Seria enormement feliç si...

LA FELICITAT ESTÀ EN ELS LLIBRES
Podem fer un mural amb imatges de personatges o fragments de textos en els quals demostren que estan feliços. És 
a dir, textos o il·lustracions que parlen de moments feliços. És més interessant si no són missatges evidents tipus “soc 
feliç”, “Estic feliç”, etc. sinó frases que denoten que, efectivament, estan bé.

Es convida als usuaris (xiquets i adults) al fet que 
participen escrivint les seues pròpies experiències de 
felicitat. També poden acompanyar-ho amb algun dibuix 
d’aquelles experiències.
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