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Ja tenim aquí la segona guia de propostes 
de lectures per a infants i joves. El col·lectiu 
1zonaLIJ us presenta aquesta nova edició que 
forma part d’un seguit de guies amb lectures 
recomanades segons diferents franges d’edat.

Aquesta guia, que s’adreça a infants de 10 a 12 
anys, neix a continuació de la primera entrega 
“Quan ja llegeixo”, i recull el compromís d’oferir 
a un públic divers (famílies, mestres, bibliote-
caris...) recomanacions de llibres per a totes 
les edats, des dels primers mesos de vida fins 
a l’adolescència.

Una guia centrada en l’etapa del creixement i 
de l’evolució lectora. Una guia per als infants 
que han consolidat l’autonomia lectora i ja 
trien les seves pròpies lectures. Una guia per 
a lectors hàbils.

Això no significa que haguem de prescindir 
de l’acompanyament durant el seu recorregut 
lector, al contrari, considerem molt important 
i us animem a generar situacions de lectura 
compartida en família.

Llegeixo
més
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 NARRATIVA 10 - 12 ANYS
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Wolfgang: (extraordinari)
Aguilar, Laia
Barcelona: Columna, 2018

En Wolfgang és un noi d’onze anys molt intel·li-
gent però que li costa relacionar-se i fer amics. 
La seva vida es basa en tocar el piano i en fer 
llistes d’allò que no li agrada. Un fet tràgic el 
porta a viure amb el seu pare, que no coneixia, 
i a descobrir un secret familiar. Aquest llibre es 
pot trobar a l’eBiblio.

L’arbre dels desigs
Aplegate, Katherine   
Il·lustració: Anna Clariana
Traducció: Anna Llisterri
Lleida: Pagès, 2018

En Roig, un roure centenari, és l’arbre dels desigs 
del barri. Ha vist com conviuen en harmonia fa-
mílies d’arreu del món. Fins que l’arribada d’una 
família musulmana provoca el rebuig de part 
dels veïns.

https://catalunya.ebiblio.es/opac/#index
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 NARRATIVA 10 - 12 ANYS

L’illa de Paidonèsia
Canosa, Oriol – Il·lustració: Gabriel Salomó
Barcelona: La Galera, 2019

En Nicolau té 9 anys i està fart de sentir com 
discuteixen els seus pares. Per aquest motiu, 
decideix escapar-se a una illa deserta i convidar a 
altres infants a fer el mateix. Endinsa’t en aquesta 
aventura a Paidonèsia, una illa on els adults i els 
seus problemes no hi tenen cabuda.

El noi que xutava porcs
Baker, Tom – Il·lustració: David Roberts
Traducció: Marc Rubió Rodon
Barcelona: Bridge, 2019

Estem davant d’una obra grotesca, que ens por-
tarà a conèixer en Robert, de 13 anys, que només 
pensa a fer mal als altres. De fet, l’il·lustrador ja 
el dibuixa com un petit dimoni. 
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 NARRATIVA 10 - 12 ANYS

El vol de l’oreneta
Cirici, David – Il·lustració: Raquel Marín
Barcelona: Cruïlla, 2015

En Seydou és un nen adoptat, que viu a Bar-
celona. Quan comença a rebre correus d’una 
gran amiga de la infància del seu país d’origen, 
decideix anar-la a veure. No et perdis l’aventura 
increïble, en solitari, i plena de dificultats del 
nostre protagonista des de Barcelona fins a Mali.

La pel·lícula de la vida
Carranza, Maite   
Il·lustració: Iratxe López Munáin
Barcelona: Cruïlla, 2017

L’Olívia és una adolescent com qualsevol altra 
que veu com l’arribada de la crisi fa trontollar el 
seu petit món. L’Olívia s’enginyarà una estratègia 
insòlita per tal que el seu germà visqui aquesta 
nova situació, sense patir i amb il·lusió.
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 NARRATIVA 10 - 12 ANYS

L’hivern que vam aprendre a volar
Longan, Laia – Il·lustració: Jordi Vila Delclòs
Traducció: Anna Llisterri
Barcelona: Animallibres, 2019

A finals de la Segona Guerra Mundial, en un 
poblet noruec ocupat pels alemanys, en Jakob 
es fa amic de l’Ava, filla d’un comandant anglès 
a qui els alemanys volen capturar. Amb l’ajuda 
d’en Jakob, l’Ava construirà un avió per anar a la 
recerca del seu pare.

Hotel Winterhouse
Guterson, Ben – Il·lustració: Chloe Bristol
Traducció: Oriol Sánchez Vaqué
Barcelona: La Galera, 2019

L’Elisabeth passarà el Nadal en aquest hotel. Un 
misteri sobre una maledicció envolta la família 
que el regenta. Si us agraden els enigmes, els 
jocs de paraules i els trencaclosques, heu trobat 
el llibre perfecte. I el millor de tot, una biblioteca 
amb llibres màgics per perdre’s.
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 NARRATIVA 10 - 12 ANYS

La nena de l’arbre
Montañá, Rubèn – Il·lustració: Mercè López
Barcelona: La Galera, 2013

L’Aurèlia viu a dalt d’un arbre sola, no vol saber 
res del món. Fins que un bon dia, per sorpresa 
i gràcies a una pilota, coneixerà l’Ona i la seva 
vida canviarà. Una història emotiva, dolça i fan-
tàstica que des del primer moment no podràs 
deixar de llegir.

Suerte de colibrí
Machado, Germán   
Il·lustració: Gustavo Aimar
Zaragoza: Edelvives, 2017

La vida del Roberto, un exfutbolista solitari i 
amargat, canvia quan es troba un colibrí ferit 
i decideix cuidar-lo. Una història emocionant 
i tendra, amb una mica de foscor però també 
molta llum, que converteix el fascinant ocellet 
en l’enllaç entre dues generacions.
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 NARRATIVA 10 - 12 ANYS

Mimi
Newman, John
Traducció: Maria Rossich
Barcelona: Viena, 2015

La família de la Mimi està passant per una situ-
ació difícil. Perdre algú estimat sempre és dur i 
cadascú necessita el seu temps per superar-ho. 
Malgrat tot, però, aquesta història de superació 
tan ben narrada us farà somriure.

Cartes d’amor de 0 a 10
Morgenstern, Susie
Traducció: Jordi Vidal i Tubau 
Lleida: Pagès, 2014

L’Ernest viu amb la seva àvia i porten una vida 
sense color, però tot canviarà quan arriba a la 
classe la Victoria Montardent. Amb la seva amis-
tat així com amb altres persones del seu entorn, 
l’Ernest farà front a la vida amb una altra actitud. 
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 NARRATIVA 10 - 12 ANYS

Hachiko: el gos que esperava
Prats, Lluís – Il·lustració: Zuzanna Celej
Traducció: Anna Llisterri
Barcelona: La Galera, 2015

La vida del professor Ueno canvia en el moment 
que adopta un cadell de gos Akita, al qual ano-
mena Hachiko. Els dos iniciaran una especial 
relació d’amistat, reflectida en el costum del gos 
d’acompanyar el professor a l’estació de tren i 
anar-lo a esperar cada tarda al mateix lloc. Basat 
en una història real.

Pirates de la mar de gel
Nilson, Frida – Il·lustració: Alexander Jansson
Traducció: Elena Martí Segarra
Barcelona: Viena, 2018

La Siri viu amb el seu pare i la seva germana 
petita, la Miki, en un petit poble pescador a la 
badia Blava, Casquet Polar. El pirata Capblanc 
rapta els nens petits per treballar a les mines de 
diamants. Un llibre de pirates actual, fresc amb 
un to clàssic.
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 NARRATIVA 10 - 12 ANYS

La immortal
Ruiz Garzón, Ricard   
Il·lustració: Maite Gurrutxaga
Traducció: Maria Llopis i Freixas
Barcelona: Edebé, 2017

La Judit, una nena d’onze anys, viu amb la seva 
mare i el seu avi a Ginebra. Gràcies a aquest, 
descobreix els escacs i s’hi aficiona, inspirada 
sobretot per les estranyes notes de Mr. Aliyat. 
La Judit s’haurà d’enfrontar amb aquest mestre 
d’escacs iranià, en una partida molt mediàtica 
i transcendental. Aquest llibre es pot trobar a 
l’eBiblio, en llengua castellana.

La reina de Gizeh
Roca i Costa, M. Carme   
Il·lustració: Laura Borràs Dalmau
Barcelona: Viena edicions, 2019

La Yasmin, a més d’estudiar, també ajuda al seu 
germà a la Reina de Gizeh, la botiga de records de 
la família. Un dia però, la Yasmin i els seus amics 
decideixen investigar el robatori de la barca de 
Keops, una antiguitat de la botiga, i trobar la seva 
gata Bastet que ha desaparegut.

https://catalunya.ebiblio.es/opac/#index
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 NARRATIVA 10 - 12 ANYS

Un indi com tu i com jo
Sassen, Erna   
Il·lustració: Martijn van der Linden
Traducció: Gustau Raluy
Barcelona: TakaTuka, 2019

En Boaz és un nen solitari i somiador, que no té 
gaires amics i a qui li encanten els ponis i els indis. 
Quan a l’escola arriba l’Aisha, una nova alumna, 
en Boaz  pensa que és una sioux perquè no sap 
parlar la seva llengua i es comunica amb dibuixos 
com els indis. 

El tren de les parades sense nom
Sala i Vila, Carles   
Il·lustració: Estela de Arenzana
Barcelona: La Galera, 2018

La Lia, una noieta curiosa i imaginativa, ha de 
passar l’estiu amb la tia Flàvia a la muntanya. Però 
hi ha d’anar sola i amb tren. “Un bitllet especial” i 
una companya de viatge, la Remei, faran d’aquesta 
lectura tota una aventura.
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 NARRATIVA 10 - 12 ANYS

La universitat de Totmeu
Silei,  Fabrizio – Il·lustració:  Adriano Gon
Traducció:  Maria Llopis Freixas 
Barcelona: Edebé, 2018

Una insòlita i divertida història de com un nen, en 
Prim, és enviat pels seus pares a la “Universitat 
de Totmeu” per tal que l’eduquin en els valors de 
la gasiveria i l’egoisme. La innocència i bondat 
d’en Prim serà capaç de transformar l’escola i 
convertir-la en la de “Totdetots”.

Catherine
Modiano, Patrick – Il.lustració: Sempé
Traducció: Isabel Obiols
Barcelona: Blackie Books, 2014

La Catherine és una nena que viu amb el seu pare 
a París. Tots dos porten ulleres i han descobert 
que, si se les treuen, poden veure el món d’una 
altra manera. Ella pot tenir una altra visió del 
complicat món dels adults, i ell es pot permetre 
tenir la il·lusió dels infants.
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 NARRATIVA 10 - 12 ANYS

Una història de futbol
Roberto Torero, José   
Il·lustració: Andreu Llinàs
Traducció: Marina Espasa
Barcelona: Blackie Books, 2017

Aquesta és l’aventura d’un petit equip de futbol. 
Però també és una història sobre l’amistat, la família 
i el primer amor. Perquè no només és important 
el que tu et proposes, sinó de qui t’envoltes per 
aconseguir-ho.

El poni roig
Steinbeck, John
Traducció: Joaquim Mallafré
Barcelona: Viena, 2011

En Jody té deu anys, li agraden molt els cavalls 
i viu en un ranxo a Califòrnia. S’avorreix sovint, 
no té germans, ni veïns però sí bestiar i la com-
panyia d’un mosso que els ajuda. Tot comença 
quan el pare d’en Jody li fa un regal, un regal que 
no s’esperava...

http://aladi.diba.cat/search~S171*cat?/aSteinbeck%2C+John%2C+1902-1968/asteinbeck+john+++++1902+++++1968/-3,-1,0,B/browse
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Duna: diari d’un estiu
Villanueva i Perarnau, Muriel   
Il·lustració: Ferran Orta
Barcelona: Babulinka Books, 2015

Us convidem a acompanyar la Duna en les des-
cobertes de la seva adolescència, a compartir les 
seves emocions, a observar la fragilitat dels adults. 

La iaia no hi toca
Valenzuela, José Ignacio   
Il·lustració: Patricio Betteo
Traducció: Tina Vallès
Barcelona: Birabiro, cop. 2016

Estrafolària, amb un barret extravagant i uns 
costums d’allò més curiosos, així és la iaia que 
li ha tocat a en Vicenç. Un dia, els pares del  
protagonista li expliquen que tenen molta feina 
i que després d’escola haurà de passar totes les 
tardes amb ella. 

http://aladi.diba.cat/search~S171*cat?/aValenzuela%2C+Jos%7bu00E9%7d+Ignacio/avalenzuela+jose+ignacio/-3,-1,0,B/browse
http://aladi.diba.cat/search~S171*cat?/aBetteo%2C+Patricio/abetteo+patricio/-3,-1,0,B/browse
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 NARRATIVA 10 - 12 ANYS

248 funerals i un gos extraordinari
Wiles, Deborah   
Il·lustració: Mercè López Ascanio
Traducció: Marc Donat
Barcelona: Viena, 2018

La família de la Confort Snowberger viu en una 
funerària. La seva vida gira al voltant de taüts, 
cerimònies, flors i la companyia del seu inseparable 
gos funerari. Tot un seguit de canvis, barrejats amb 
una amiga que ja no ho és, i d’un cosí enganxós, 
crearan una història digna de ser escrita.



 POESIA 10 - 12 ANYS
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Oi, Eloi?
Desclot, Miquel  
Il·lustració: Christian Inaraja
Barcelona: Kalandraka, 2019

Teniu a les mans la reedició d’un clàssic de 
referència a la nostra cultura.  Un poema-
ri de temàtica diversa amb joc repetitiu de 
paraules i cantarella simple. Ideal per llegir 
en veu alta. Les il·lustracions que l’acom-
panyen juguen entre les lletres i les taques 
d’aquarel·la fan volar la imaginació.

Bitxopoemes i altres bèsties
Bilbao, Leire – Il·lustració: Maite Mutuberria
Traducció: Jaume Subirana Ortin
Barcelona: Kalandraka, 2017

Dividit en quatre apartats trobaràs un bon 
repertori de poemes: voladors, d’aigua, uns 
que repten i uns que rugeixen. Els sons dels 
“bitxos”, la mida de les grafies i un regust 
tradicional acompanyen el ritme dels ver-
sos. Segur que no podràs parar de llegir!



 POESIA 10 - 12 ANYS
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Tan petita i ja saps... 
Marçal, Maria-Mercè 
Il·lustració: Marta Altés 
València: Andana Editorial, 2015

Saps qui va ser Maria-Mercè Marçal? Doncs 
una de les grans poetes en llengua catalana. En 
aquesta tria podràs gaudir d’alguns dels seus po-
emes, acompanyats de magnífiques il·lustracions, 
i conèixer millor la seva vida i obra.

El libro de Gloria Fuertes: antología  
de poemas y vida
Fuertes, Gloria – Il·lustració: Marta Altés
Barcelona: Blackie Books, 2017

Antologia de  la literatura infantil de la Gloria 
Fuertes. Una edició feta amb molta cura que in-
clou 139 poemes i contes. Tots els grans clàssics 
d’aquesta autora que té un espai al  cor de més 
d’una generació.
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Tirallongues del cel i la terra
Rodari, Gianni – Il·lustració: Bruno Munari
Traducció: Pau Vidal
Barcelona: Estrella Polar, 2017

Reedició del recull de Rodari. Ell en deia: “és una 
selecció per a nens, perfecta per la gran varietat 
de temes que toca i la mesura justa de moral, 
política i sàtira”. L’acompanyen unes il·lustracions 
d’un traç senzill i simple, com fets  per un nen.



 CÒMIC 10 - 12 ANYS
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Solos
Gazzotti, Bruno   
Il·lustració: Fabien Vehlmann
Traducció: Diego Álvarez Fernández 
Madrid: Dibbuks, 2014

Després de la inexplicable desaparició dels ha-
bitants de tot un país, cinc nens hauran d’acon-
seguir sobreviure sols i hauran d’enfrontar-se a 
tota classe de perills i situacions, mentre intenten 
descobrir què és el que ha passat i on són les 
seves famílies i la resta de la gent. Primer volum  
de la col·lecció.

Els diaris de la Cirera
Chambalain, Joris – Neyret, Aurélie
Traducció: Mireia Alegre Clanxet
Madrid: Alfaguara, 2019

La Cirera és una nena que somia a ser escriptora, 
sempre encuriosida pels misteris i els secrets de 
la gent. Un dia decideix escriure tot el que li pas-
sa en el seu diari. Primer volum de la col·lecció. 
Aquesta col·lecció es troba a l’eBiblio.

https://catalunya.ebiblio.es/opac/#index


 CÒMIC 10 - 12 ANYS
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Dad
NOB
Traducció: Marina Borrás
Madrid: Dibbuks, (2015-2019)

Dad és una divertida i desenfadada col·lecció de 
còmics de l’autor francès Nob. Com t’imagines la 
vida d’un pare solter amb quatre filles a càrrec? 
De tot menys avorrida, oi? Atreveix-te a conèixer 
aquesta família tan especial. Diversió assegura-
da!!!. Primer volum de la col·lecció.

Yin y el dragón
Marazano, Richard – Il·lustració: Xu Yao
Traducció: Fabián Rodríguez Piastri
Madrid: Dibbuks, 2019

Enmig de la Segona Guerra xino-japonesa, la Yin 
i el seu avi troben un drac daurat ferit al mar. La 
nena convenç al seu avi d’emportar-se el drac i 
ajudar-lo fins que es recuperi, sense saber que 
aquest gest els farà enfrontar-se a la guerra i a 
una antiga profecia per salvar el món. 



 CÒMIC 10 - 12 ANYS
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Cuidado con el gatete sagrado
Watters, Shannon…[et al.]  
Il·lustració: Allen, Brooke 
Traducció: Inga Pellisa Díaz
Barcelona: Sapristi, 2016

Trepidants i sorprenents són les aventures 
d’aquestes cinc scouts en un campament d’estiu 
femení. En aquesta primera entrega coneixeràs a 
la Jo, l’April, la Mal, la Molly i la Ripley. Veurem 
també les seves batusses i com s’enfronten als 
dolents amb humor, intuïció  i una mica d’amor. 
Primer volum de la col·lecció.

¡Sonríe! 
Telgemeier, Raina   
Il·lustració: Stephanie Yue
Traducció: Jofre Homedes Beutnagel
Madrid: Maeva, 2016

Narra el pas de l’escola a l’Institut de la Raina, una 
nena d’onze anys que només vol ser normal. Una 
caiguda que li fa perdre dues dents i la necessitat 
de portar “bràquets” i altres aparells odontològics 
no li ho faran fàcil... 

http://aladi.diba.cat/search~S171*cat?/aWatters%2C+Shannon/awatters+shannon/-3,-1,0,B/browse
http://aladi.diba.cat/search~S171*cat?/aAllen%2C+Brooke/aallen+brooke/-3,-1,0,B/browse
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