
Les APIMA de l’Escola Arc de Sant Martí i el CP Mare 

de Déu del Toro van convidar na Fátima Anglada a fer 

una xerrada sobre literatura infantil, concretament 

sobre l’adquisició conscient dels llibres destinats als 

més petits de la casa.  

                               

Un aclariment: 

- La industria de l’oci (Disney, Pepa Pig, Pocoyó, la Patrulla canina, etc) no es considera 

literatura. 

Algunes recomanacions: 

- Adquirir llibres que mostren diferents maneres de veure el món. 

- Evitar els contes que presenten rols socials i familiars estereotipats. 

- Intentar que els llibres siguin el més variats possible, tant pel que fa a les il·lustracions 

(dibuixos, collage, color, …) com al format i tipus de paper ( troquelats, “pop-up”, 

gramatge, textura, quantitat del text, etc.). 

- Convé anar alerta amb les col·leccions. A vegades un llibre aïllat no té per què ser 

perjudicial, però  la repetició d’un mateix personatge amb un comportament determinat 

pot fàcilment fixar rols (per exemple sexistes). 

- L’edat dels fillets no té per què limitar la lectura d’un determinat llibre. Els contes com més 

elevats millor. No obstant hi ha contes il·lustrats o novel·les gràfiques per a adults que no són 

adequats per infants. 

Un parell de conclusions: 

- Potser no podem evitar que els nostres 

infants estiguin exposats a 

l’anomenada industria de l’oci, hi hem 

de conviure. Però l’escola, la família i 

les entitats culturals han de vetlar per 

contrarestar els possibles efectes,  

oferint  als nostres infants materials de 

qualitat, pel que fa al contingut dels 

contes. 
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- Cerquem la complicitat entre biblioteques, escoles i llibreries com a professionals 

responsables d’elegir llibres  que respectin els drets de l’infant. 

 

I una alternativa interessant:  

- I també tenim l’opció econòmica dels minillibres. 

 

 
 

 
RECOMANACIONS DE LLIBRES PER A INFANTS 

 

Editorial KALANDRAKA 
http://www.kalandraka.com/ 

 

Allà on viuen els monstres. 
Ed. KALANDRAKA 

 

Les tres princeses  pàl·lides 
Ed. KALANDRAKA 

 

Editorial JUVENTUD 
http://www.editorialjuventud.es/ 

Per quatre cantonades de 
no res.  
Ed. JUVENTUD 

 
Stelaluna.  
Ed. JUVENTUD 

 

 



La guineu fa amics.  
Ed. JUVENTUD  

 

 

Editorial KÓKINOS 
http://www.todostuslibros.com/editorial/editorial-kokinos 

Inés del revés.  
Ed. KÓKINOS 

 

 
¿Quieres ser mi amigo? 
Ed. KÓKINOS 

 
 

Ed. Libros del zorro rojo 
http://cuanto-cuento.com/ 

Pintors 
Ed. LIBROS DEL ZORRO ROJO 

 
 

Salvatge 
Ed. LIBROS DEL ZORRO ROJO 

 

Óssos 
Ed. LIBROS DEL ZORRO ROJO 

 

Editorial ANIMALLIBRES 
http://www.animallibres.cat/ 



De quin color és un petó? 
Ed. ANIMALLIBRES 
 

 

Ed. IMPEDIMENTA 
http://impedimenta.es 

El petit jardiner 
Ed.IMPEDIMENTA 

 

 

Pepa Montano Editora 
http://www.unpocoperdido.com/wordpress/ 

Una mica perdut 
Ed. PEPA MONTANO 

 

Amaga’m Kiper (…i altres títols de 

la col·lecció). 
Ed. BRÚIXOLA 

 

Editorial ANDANA 
https://andana.net/es/ 

L’Olivia (l’Olivia prepara el Nadal, 

l’Olivia a Venècia,…) 
Ed. ANDANA 

 

Ed. TRAMUNTANA 
http://www.tramuntanaeditorial.com/ca 



El lleó i l’ocell.  
Ed. TRAMUNTANA 
 

 

Ed. MILRAZONES 
http://www.milrazon.es/ 

On és el meu barret? 
Ed. MILRAZONES 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ed. CRUÏLLA 
http://www.cruilla.cat/ 

El gran llibre dels contraris 
filosòfics. 
Ed. CRUIïLLA 
  

Mira mira, un llibre amb 
finestra.  
Ed. CRUïLLA 
 
  

Ed. DUOMO 
http://www.duomoediciones.com 

En una noche de tormenta.  
Ed. DUOMO 

 

Ed. LA FRAGATINA 
http://www.lafragatina.com/ca 



Un dia al mar 
Ed. LA FRAGATINA 

 

BARBARA FIORE EDITORA 
https://www.barbarafioreeditora.com 

Sombras  
BARBARA FIORE EDITORA 
 

 

La ola 
BARBARA FIORE EDITORA 

 
  

PAGÈS EDITORS 
http://www.pageseditors.cat/ 

Quina Olla!.  
PAGÈS EDITORS 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RECOMANACIONS DE LLIBRES PER A FILLETS I JOVES 

Wonder 
LA CAMPANA EDITORIAL 

 

Diumenge  matí al peu 
del salze 
Ed. BARCANOVA 

 

Obres de Jules Verne 
 La volta al món en 80 dies 

 Viatge al centre de la Terra. 

 Dos anys de vacances 

 Els fills del capità Grant. 

 L’estrella del sud 

    

 

Obres de Michael Ende 
 Momo 

 La historia interminable 
 

 

 

El nen que volia matar 
Lolita Bosch 

 



Instant Karma 
Wendy Davies 

 

Smile 
Raina Telgemeier 

 

Allà on els arbres canten 
Laura Gallego 

 

Agència de lectura 
Montserrat Galícia 

 

Per a tots aquells que 
s’han sentit diferents  
Alex Gino 

 

Konrad o el nen que va 
sortir d’una llauna de 
conserva 
Christine Nöstlinger 

 



Un fill 
Alejandro Palomas 

 

El xaman de la tribu 
Ricardo Alcántara 
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