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L’ORONETA és un document trimestral de recomanacions literàries organitzades per 
edats lectores acompanyades de propostes de foment lector per a dur a terme a la 
biblioteca o amb grups de xiquets.

Els criteris de selecció que s’han seguit per a l’elaboració d’aquesta guia de recomanacions 
han sigut la qualitat literària i estètica, la pertinència del contingut i del format segons 
l’edat, la diversitat temàtica, les possibilitats creatives i la capacitat del llibre de generar 
pensament crític, curiositat pel món i empatia per l’altre.

La guia consta d’una selecció de vint-i-vuit títols organitzats per franges d’edat, un llibre 
per a llegir en família, dos títols per a la reflexió dels adults mediadors i una última 
secció especial amb un llibre de tema o format extraordinari.

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 exposicions 
i accions concretes, o per a dur a terme dinàmiques creatives amb grups de xiquets a  
la biblioteca.

Esta selecció ha sigut realitzada per EL SITIO DE LAS PALABRAS (Mar Benegas i Jesús Ge) 
per a la Comissió de Selecció del Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de 
la Comunitat Valenciana i la Direcció General del Llibre, Arxius i Biblioteques.
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Tantes famílies al món. Cada família diferent, 
però totes iguals. La casa que guarda la gran 
família dels llibres és la biblioteca. Veurem 
quants personatges té aquesta família tan 

especial. Ens acompanyes?
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DE 0-3 ANYS

LA FAMÍLIA O FAMILIARUM que habita la biblioteca té, 
per descomptat, un bressol per a tots els llibres acabats de 
nàixer. Tots aquests bebés queden anotats en  EL LIBRO DE 
LOS BEBÉS. Ells són, sens dubte, els membres més menuts 
d’aquesta gran família.

0/3

EL LIBRO DE LOS BEBÉS
Guido van Genechten
Editorial SM
ISBN: 978-84-675-4498-5

Aquest llibre pertany a una col·lecció de llibres de Guido van Genechten i ens conta, de manera divertida, que hi ha molts 
tipus de bebés en el món animal.

0/3
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FAMILIARIUM
Mar Cerdá
Editorial Coma Negra
ISBN: 978-84-17188-77-1

Un llibre joc per a explorar, mirar i jugar. Amb pàgines encunyades, la família es converteix i presenta infinites 
possibilitats de canvi. Mirem, canviem, juguem. Des dels tres anys en avant un llibre amb el qual passar llargues 
estones d’observació, diversió i joc.

LA FAMÍLIA
Helen Oxenbury
Editorial Juventud
ISBN: 978842611762-5

Helen Oxenbury va ser una de les primeres il·lustradores que va pensar i va dissenyar, amb l’ajuda de metges i científics, 
els primers llibres per a bebés. El seu treball ha sigut pres com a referència per a futures publicacions. 
En aquest llibre el bebé pot reconéixer tota la família: la mare, el pare, els germans i els avis. El bebé aprén a distingir 
entre ell i els altres, perquè primer veu per separat cada un dels seus familiars que després apareix amb ell.

0/3
0/3
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4-5 anys

Alguns d’aquests bebés repeteixen PAPÁ, POR 
FAVOR, CONSÍGUEME LA LUNA Uns altres,  
com  ELMER Y EL ABUELO ELDO, prefereixen 
jugar. La veritat és que els AVIS sempre juguen 
amb els menuts. Perquè els llibres xicotets són molt 
entremaliats i quan fan alguna malifeta apareix  
MARECRITS i s’acaba l’escàndol.

4/5

ELMER Y EL ABUELO ELDO
David McKee
Beascoa
ISBN: 9788448833091

Elmer, l’elefant multicolor, s’ha convertit en un clàssic de la literatura infantil. Els seus relats sempre ens transmeten 
valors positius tan importants com la solidaritat, el respecte, l’amistat i, sobretot, la celebració de les diferències. En 
aquesta ocasió, Elmer visitarà el seu avi estimat.
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PAPÁ, POR FAVOR, CONSÍGUEME LA LUNA
Eric Carle
Kókinos
ISBN: 978-84-16126-65-1

Mónica volia jugar amb la lluna, així que li va demanar a 
son pare que li la baixara. El pare va portar una escala 
llarguíssima i va escalar fins a arribar a la lluna. La lluna 
era massa gran, però li va prometre que cada nit es faria 
més xicoteta i aleshores se la podria emportar... Un llibre 
amb pàgines desplegables que ens sorprendrà amb el 
seu format.

MARECRITS
Jutta Bauer
Lóguez ediciones
ISBN: 978-84-89804-76-0

En una ocasió, la mare del petit pingüí es va enfurir i el 
va escridassar terriblement. Després se’n va penedir i, 
després de recollir tots els seus fragments repartits pel 
món sencer, li va dir: “Perdó!” 
Un excel·lent relat que juga amb les primeres metàfores i 
permet al xiquet reconéixer els sentiments contradictoris 
que, en moltes ocasions, tenim adults i xiquets. Una 
autèntica joia de la il·lustradora Jutta Bauer, premi 
Andersen d’Il·lustració 2010.

AVIS
Chema Heras
Il·lustracions de Rosa Osuna
Kalandraka
ISBN: 978-84-8464-925-0

El pas del temps és implacable per a tots i tots envellim. No hi ha remei, és llei de vida. Però la bellesa no desapareix 
amb els anys, tan sols es transforma. Una bella història d’amor entre dues avietes que ens sorprendrà.
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6-8 anys

En la família de la biblioteca, els avis saben molt i les 
àvies també.  Pots preguntar-los qualsevol cosa.  EL MEU 
GERMÁ diu que són LA GRAN ENCICLOPÈDIA 
DE LES ÀVIES.  També diu que  SI TIENES UN 
PAPÁ MAGO la vida és molt més divertida.

6/8

ABUELA DE ARRIBA ABUELA DE ABAJO
Tomie de Paola
Ediciones SM
ISBN: 9788434862838

Tots els diumenges a la vesprada Tomi va a visitar la seua 
àvia i la seua besàvia. A la besàvia li diu ‘‘àvia de dalt’‘ 
perquè sempre està dalt, al llit. A l’àvia li diu ‘‘àvia de baix’‘ 
perquè sempre està baix, a la cuina. Tomi les vol molt 
i li agrada estar amb elles. Un dia l’àvia de dalt es mor i 
Tomi es posa molt trista encara que no entén molt bé què 
significa morir-se.

SI TIENES UN PAPÁ MAGO
Gabriela Keselman
Ediciones SM
ISBN: 9788434846616

El pare de Chiqui és mag i cada matí li diu unes paraules 
màgiques que el fan estar content durant tot el dia. 
Aquesta alegria la contagia als seus companys i tots volen 
saber quines són aquestes paraules màgiques. Fins que 
un dia decideixen espiar-lo i descobreixen el que li diu.

6/8

6/8
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EL MEU GERMÁ
Anthony Browne

Fondo de Cultura Económica
ISBN: 978-968-16-8494-5

Després dels llibres “Mi papá” i “Mi mamá”, Anthony Browne dedica un àlbum al seu germà, qui, a més de ser un artista 
amb el patinet i un futbolista privilegiat, pot escriure històries fantàstiques i cantar i ballar com el més esbojarrat dels 
roquers. Fort, valent, enginyós i amb un refinat gust per a la moda, aquest és el germà perfecte, perquè gràcies a totes 
les seues qualitats és el millor amic del món.

6/8

LA GRAN ENCICLOPÈDIA DE  
LES ÀVIES
Éric Veillé
Blackie Books
ISBN: 978-8417552152

Mai t’has preguntat per què les àvies tenen arrugues? O per què els agrada tant caminar? I quants anys tenen? O on van 
tots aquests autobusos plens d’àvies? Aquestes i altres preguntes seran contestades en aquesta enciclopèdia sobre les 
àvies. Si vols conéixer tots els secrets sobre elles, aquest és el teu llibre.

6/8
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8-10 anys
Aquesta casa, la biblioteca, és també UNA CASA PARA EL ABUELO. 
.Allí aprenem llegir, a pensar, a compartir i a conviure.RONJA, 
LA HIJA DEL BANDOLERO tenia una amiga, anomenada Susi, 
que escrivia cartes a la seua àvia, les escrivia allí, a la biblioteca, 
i sempre s’acomiadava, dient: ESTIMADA IAIA, LA TEVA SUSI. 
Però també, en aquesta casa gran de la família dels llibres, viuen 
el papà Mag i, per descomptat,  EL NEBOT DEL MAG, i els seus 
cosins, les seues àvies... tots són de la mateixa família, perquè tots i 
totes caben a la biblioteca, que és la casa de tots.

8/10

UNA CASA PARA EL ABUELO
Carlos Grassa Toro
Il·lustracions d´Isidro Ferrer
Libros del Zorro Rojo
ISBN: 978-84-941619-7-1

La família busca la casa “defintiva” per a l’avi. El lloc 
perfecte per a soterrar-lo sembla que està entre els 
gira-sols. Allí mateix construiran la seua nova casa on 
no faltarà de res.
Un relat molt subtil per a parlar de la mort dels que ens 
envolten de manera poètica i secundada per les troballes 
gràfiques d’Isidro Ferrer.

RONJA, LA HIJA DEL BANDOLERO
Astrid Lindgren
Editorial Juventud
ISBN: 9788426133861 

Enmig d’un bosc fantàstic, dos clans de bandolers viuen 
en un castell enfrontats entre si. Els fills dels capitans 
de cada banda, Ronja i Birk, es fan molt bons amics i 
desafiaran l’enemistat tradicional sostinguda pels pares 
i s’enfrontaran als constants perills que els presenta la 
naturalesa. Un relat ple de màgia i aventura que ens parla 
sobre la relació entre pares i fills, entre homes i dones i un 
cant al respecte per la naturalesa.

8/10
8/10
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EL NEBOT DEL MAG 
(LES CRONIQUES DE NARNIA)
C.S. Lewis
Ediciones Destino
ISBN: 9788497089791

Dos amics, víctimes del poder d’uns anells màgics, són llançats a un altre món en el qual una malvada bruixa intenta 
convertir-los en els seus esclaus. 
Sisé llibre de la saga de Les Cròniques de Nàrnia, en què trobarem algunes respostes a l’origen del món de Nàrnia.

ESTIMADA IAIA, LA TEVA SUSI
Christina Nostlinger
Cruïlla
ISBN: 9788476291580

Susi és molt aficionada a escriure cartes. Així ho demostra en els seus anteriors llibres. Ara està de vacances a Grècia 
i cada dia li escriu una carta a la seua àvia. En aquesta ocasió li conta la seua emoció perquè, en breu, es trobarà amb 
el seu amic Paul. Però després, no tot és com ella esperava.

8/10 8/10
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10-12 anys

T ’has imaginat mai que el teu avi fora un pirata o 
LA  INCREÏBLE HISTÒRIA DE… L’ÀVIA GÀNGSTER?. 
Saps si  LOS HERMANOS WILLOUGHBY van 
robar  LOS CABALLOS DE MI TÍO?, per què  
LA FAMÍLIA MUMIN A L’HIVERN s’amaga? 
La biblioteca té la resposta de tots els misteris que 
amaguen els seus habitants.

10/12

LOS HERMANOS WILLOUGHBY
Lois Lowry
Editorial Anaya
ISBN: 9788469847305

Els quatre germans Willoughby són abandonats pels pares que decideixen anar-se’n molt lluny per a perdre’ls de 
vista i els deixen en mans d’una mainadera desconeguda. Però el que no sabien els pares és que els seus fills també 
tenien pensat desfer-se d’ells. Amb una clara referència als contes tradicionals tipus Hansel i Gretel, l’autora Lois 
Lowry ens parla de la desafecció i de la mort amb unes grans dosis d’humor en el relat. Una espècie d’homenatge 
burleta als personatges dels contes clàssics que ens mantindrà enganxats a la seua lectura.

10/12

2322



LOS CABALLOS DE MI TÍO
Gonzalo Moure
Editorial Anaya
ISBN: 978-84-207-9231-6

Darío ha d’encarregar-se durant les vacances de cuidar 
els cavalls del seu oncle. Malgrat tindre tan sols deu 
anys, s’enfronta a la tasca amb il·lusió i entrega. Aquell 
estiu serà inoblidable. La vida pròxima dels animals, 
cavalcar amb la seua amiga Paula, el camp, la platja, 
un sol daurat o núvols plens de pluja... li faran recordar 
sempre «aquest estiu que sembla tots els estius de la 
vida».

LA FAMÍLIA MUMIN A L’HIVERN
Tove Janson
La Galera
ISBN: 9788424643997

Ha arribat l’hivern i tota la família Mumin està hibernant 
a la casa de la vall. Però una nit, el menut trol Mumin es 
desperta i no pot tornar a adormir-se. Decideix eixir de 
casa i descobreix la Vall de sempre però transformada 
per complet per la neu, el gel i els altres habitants que 
habitualment estan amagats la resta de l’any.

10/12

10/12

LA INCREÏBLE HISTÒRIA DE… 
L’ÀVIA GÀNGSTER
David Walliams
Editorial Montena
ISBN: 9788490431047

Aquesta és la història de Ben i de la seua avieta entendridora. Una avieta com totes les altres, amb els seus cabells 
blancs, les seues brusetes, la seua dentadura postissa… i un secret fascinant. L’avieta de Ben és una lladre de joies 
perseguida per tot el món. Vols conéixer aquesta increïble història?

10/12
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+12 anys
A mi, personalment, m’agrada visitar la biblioteca amb 
MI FAMILIA Y OTROS ANIMALES, a la MADRE 
dels meus veïns li agrada llegir novel·les de terror i 
després ens conta les històries a la llum dels ciris. No 
obstant això,  ELS FILLS DEL CAPITÁ GRANT, només 
van a la biblioteca quan tornen de les seues travessies 
marines. Tots som benvinguts i la família que habita 
la biblioteca ens rep, sempre, amb els braços oberts.

12+

MI FAMILIA Y OTROS ANIMALES
Gerald Durrell
Alianza editorial
ISBN: 978-84-206-7415-5

L’obra més coneguda de Gerald Durrell. És la primera part de la seua divertida trilogia de Corfú, que prossegueix amb 
“Bichos y demás parientes” i “El jardí dels déus”. Consisteix en un relat autobiogràfic que recorre cinc anys de la infància 
del mateix Durrell a l’illa de Corfú amb la seua família. L’obra presenta una galeria d’estrafolaris personatges juntament 
amb una sèrie d’animals (obsessió per a tota la vida de Durrell) retratats d’una manera molt singular.

12+
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ELS FILLS DEL CAPITÁ GRANT
Julio Verne
Estrella Polar
ISBN: 9788499323237

Un altre dels grans clàssics de l’inesgotable Jules Verne. A través del missatge trobat en una botella coneixem la notícia 
que el capità Grant ha sobreviscut al naufragi del seu vaixell. El seu amic Lord Glenarvan i la seua esposa organitzen 
una expedició per a rescatar-lo amb la companyia dels fills del capità.

12+

LA MADRE
Máximo Gorki
Cátedra ediciones
ISBN: 9788437622323

«La madre» està inspirada en els successos que es van produir a la fàbrica de Sornovo durant la revolució de 1905. La 
creença cega de Gorki en una vertadera i possible revolució capaç de millorar l’existència de l’home està en molts dels 
diàlegs i en el contingut bàsic d’aquesta novel·la.

12+
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POESIA
Ens ofereixen te i una miqueta de   POESÍA ESPAÑOLA 
PARA JÓVENES per a berenar.

POESÍA ESPAÑOLA PARA JÓVENES
Selecció d’Ana Pelegrín
Santillana
ISBN: 9788491221647

Una antologia molt ben seleccionada per Ana Pelegrín que reuneix alguns dels grans poetes de la llengua espanyola. 
Una selecció molt adequada per a la sensibilitat dels joves de hui dia que parla de l’amor, la naturalesa o el sentit de 
la vida. Poemes de Rafael Alberti, Gabriel Celaya, Gerardo Diego, García Lorca, Valle-Inclán, Unamuno o José Hierro.
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LLEGIR EN FAMÍLIA

Fan que ens sentim, sempre, COMO PEZ EN  
EL AGUA

COMO PEZ EN EL AGUA
Daniel Nesquens
Il·lustracions de Riki Blanco
Thule ediciones
ISBN: 978-84-96473-59-1

Océano no pot caminar, però en l’aigua s’oblida de la cadira de rodes i el seu cos a penes pesa i per això va adoptar aquest 
nom i per això estima els dies de pluja, les piscines, les banyeres, els rius i les mars. 
En un repartiment de papers perfecte, text i il·lustracions conten una poètica història on el lector pot compartir plenament 
el sentir d’Océano, la seua ànsia de llibertat.
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DEL PECHO A LA PALABRA
Juan Kruz Igerabide
Pantalia publicaciones
ISBN: 9788494245695 

Una versió ampliada i reescrita de la tesi doctoral de 
Juan Kruz Igerabide. Una edició actualitzada i adaptada 
al castellà pel mateix autor en la qual pretén “reflexionar 
sobre la literatura amb què el xiquet es troba en el procés 
d’adquisició del llenguatge oral i escrit”.

OGROS, ESPINACAS Y DEMÁS
Lola Fernández de Sevilla
Assitej - Asociación de Teatro para la Infancia y la Juventud
ISBN: 978-84-09-04232-6

El col·legi. La separació. El mar. On se n’ha anat l’avi? 
Jo també em moriré? Què és una guerra? L’habitació 
al final del corredor. Però què hi ha en realitat davall 
del meu llit? Hi ha milers de preguntes que un xiquet i 
una xiqueta es fan. Preguntes que tradicionalment han 
sigut considerades tabú en el teatre per a la infància. 
En aquest assaig, que va guanyar el Premi Juan Cervera 
sobre Teatre per a la Infància i Joventut, Lola Fernández 
de Sevilla analitza gran quantitat de textos i espectacles 
per a mostrar-nos com podem (i devem) parlar de tots 
aquests temes en el teatre per a la infància.

PER A PENSAR

Allí els OGROS, ESPINACAS Y DEMÁS  també 
són amigables. Y, DEL PECHO A LA PALABRA, 
tot és reconfortant. Una gran família, una gran 
casa, amb mil ulls, mil pàgines...
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ELS ESPECIALS

Y MIL OREJAS  per a sentir històries, cançons i contes. 
La família que habita la biblioteca és la família de 
tots i totes. MIL OREJAS

Pilar Gutiérrez Llano
Il·lustracions de Samuel Castaño Mesa
Libros del Zorro Rojo
ISBN: 978-84-944375-2-6

Mil orejas no és un llibre per a sords, sinó una obra sobre les persones amb discapacitat auditiva, sobre la seua manera 
de «sentir» gràcies a les «mil orelles diminutes» que tenen «apegades per tot el cos». Una xicoteta joia literària en la 
qual conviuen tres llenguatges: l’escrit, el visual i el de senyals. El poema, narrat en primera persona per una dona que 
va perdre l’oïda als set anys, rescata la intensitat sensorial d’aquesta forma única en què les persones sordes perceben el 
món, una memòria íntima d’aromes, murmuris i carícies.
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PROPOSTES

D’ACTIVITATS CREATIVES
PER A LES BIBLIOTEQUES

Objectius
Amb aquestes activitats complementàries pretenem que els usuaris 
més menuts participen activament entorn de la biblioteca. A partir 
d’aquestes recomanacions, 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 mateixa biblioteca.
En la major part de les activitats, és important que la bibliotecària 
incite a la participació tant de menuts com de majors per a generar 
una certa activitat.

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
HISTÒRIES DE FAMÍLIA
Aquesta és una exposició òbvia tenint en compte que quasi tots els títols d’aquest butlletí tenen paraules que 
referencien familiars o famílies. Així que, només ajuntant els llibres que apareixen en aquest butlletí ja tens la teua  
exposició muntada.

Es pot ampliar amb altres títols que també continguen paraules relacionades amb la família.

AVIS
Una exposició de llibres que homenatge els avis i àvies, amb títols de llibres o portades on ells siguen els protagonistes.

FAMÍLIES D’ANIMALS
Llibres on les famílies o protagonistes siguen animals.

COSTUMS I FAMÍLIES DEL MÓN
Una exposició que reculla els llibres sobre cultures, festes i famílies de tot el món.
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ACTIVITATS

COM ÉS LA TEUA FAMÍLIA?
Es tracta d’oferir una proposta d’escriptura creativa a partir de noms peculiars de famílies. Els usuaris han d’explicar 
com és aquesta família, quines característiques té, com són els seus components, com es relacionen, com se saluden, 
què mengen, etc. Poden contar algun episodi quotidià.

Els podem preguntar com serà:

· La Família Elàstica.

· La família Milmans.

· La micro-família.

· La família amb el des- davant; o la des-família (en clara al·lusió al relat de Gianni Rodari).

· La família Ferrer.

· La família Blanc.

· La família Xocolate.

TOTS IGUALS, TOTS DIFERENTS:
A partir del joc de cartes FAMÍLIES, usant, a manera de cartell, les imatges del joc mateix, es proposa el joc de les 
diferències i similituds. 

Busquem tipus de famílies i tipus de xiquets i xiquetes. Podem proposar fer dibuixos i poemes i després una exposició 
amb el material realitzat. 

El joc de cartes FAMÍLIES, i el QUI ÉS QUI? Pot ser un bon complement per a aquesta activitat amb un racó de jocs de 
taula acompanyats d’alguns llibres. Ja que,  per a fer aquesta activitat podem ajudar-nos de llibres com “Niños del 
mundo” (SM), “Familiario” (B de Blok) o “Familiarium”.

ALFABET FAMILIAR:
Cada lletra una paraula i cada paraula un disparador: quines altres paraules per a la nostra família usaríem en cada 
lletra? Que cada família faça el seu alfabet familiar amb noms, activitats que els agrada fer, menjars favorits, llocs...
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FAMILIARI
Avis

Bebé

Conte

Diumenge 

Edredó

Festa

Llepolia

Hivern

INSTAL·LACIÓ: ESPÈCIES I FAMÍLIES DE LLIBRES 
Busquem un racó i fem una instal·lació amb llibres, agrupem per “famílies” de manera que es cree un impacte visual. 
Algunes possibles “famílies”:

· Llibres voladors, penjat amb fils transparents, llibres que queden suspesos en l’aire.

· Llibres per colors: buscant els diferents tons de cada color. Cada grup tindrà un color definit. 

· Llibres per grandàries: la família dels llibres gegants, la família dels llibres xicotets. 

· Llibres segons la seua portada.

· Llibres...

Cada una d’aquestes famílies tindrà un cartell que explique el seu origen, hàbitat i característiques.

Imaginació

Junts

Kiwi

Llitera 

Mamà

Nina

Os de peluix

Papà

Quadern 

Riure

Sabatilles 

Pastís

Únics 

Vacances 

Wifi 

Xilòfon

Zoo

Per exemple, si tenim un conjunt de llibres blancs:

· Llibres antàrtics, aquestes famílies de llibres es camuflen en el gel i sòn difícils de veure. D’hàbits estranys 
solen hibernar els freds hiverns... 

Si tenim una família de llibres molt grans:

· Aquests llibres habiten les grans serralades, contenen històries de temps passats quan els gegants poblaven 
la terra. Les famílies d’aquests llibres habiten prestatgeries especials i solen ser molt sorollosos... 

A manera de manual de camp de grans exploradors.

CADA OVELLA AMB LA SEUA PARELLA
Joc d’unir parelles o famílies amb característiques especials, usant redolins per a unir i targetes que facen els 
xiquets i xiquetes dibuixant els personatges. Cada part del redolí aniria en una targeta i caldria ajuntar-la amb 
la seua parella. Una vegada superat el joc s’ofereix un llibre que parle de cada parella/família com a premi, per 
a triar. 

· Mamà Ànec dorm dalt d’un mànec // els seus cinc aneguets en un potet. 

· Papa Os és gran i molt golós // el cadell vol mel només per a ell. 

· Al niu la família es resguarda // piulen i canten quan la pluja escampa. 

· La família mona menja poma // la mona més xicoteta es Ramona.
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