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La cabra té molta i molta gana però 

no menja menjar de cabres sinó que 

comença a menjar el menjar d'altres 

animals i fins i tot altres coses que no 

 són gaire de menjar. Fins que a la 

granja tothom troba a faltar coses...  

Horácek, Petr. La cabra goluda. 
Barcelona: Joventut, 2016 

El 1961 es va publicar aquest llibre 

que s'ha convertit en un clàssis de la 

literatura infantil. 

Tres temibles bandits tenen tota una 

regió temoritzada amb els seus robatoris 

fins que una nena  òrfena els aparta del 

costat fosc de la vida. 

Ungereer, Tomi. Els tres bandits. 
Barcelona: Kalandraka, 2012

Si vas al bosc i tens tots els sentits a punt 

segur que descobreixes un munt de 

coses. Doncs, amb aquest llibre i l'ajuda 

de tres lupes observarem diferents visions 

del què ens envolta. 

 Bestard, Aina. Què s'amaga dins el 
bosc? Valls : Cossetània, 2015 

La taradellenca Anna Aparicio és l'autora i 

il.lustradora d'aquest àlbum.  

En un petit poble els animals viuen sense 

cap contacte, cadascú va a la seva fins 

que un dia un fet extraordinari fa que 

hagin de treballar en equip per trobar una 

solució.  

Aparicio Català, Anna. Aigua. 
Barcelona: Babulinka, 2016 

La Casa dels Ratolins. Noves aventures 

del Sam i la Júlia recrea petites històries 

quotidianes d'una comunitat de ratolins.  

Un llibre delicat i plet de detalls i és que la 

casa de ratolins és un objecte físic, una 

casa construïda artesalment amb tota 

mena de materials reciclats. 

Schaapman, Karina. La casa dels 
ratolins: noves aventures del Sam i la 
Júlia. Barcelona: Blackie Books, 2016 

El darrer àlbum de la Marta Altés ens 

presenta un trosset de selva. 

La Petita és la mona més petita del grup, i 

això sovint implica que tothom li passi per 

davant, fins que decideix moure’s per si 

mateixa i demostra que «com més petit 

ets, més grans són les teves aventures». 

Altés, Marta. Petita a la jungla. 
Barcelona: Blackie Books, 2017


