
Termòmetre 
lingüístic
Fes pujar la febre 
lectora dels teus 
alumnes.



Jollibre t’ajuda a desenvolupar la competència lectora dels teus alumnes gràcies a la 
selecció acurada de les lectures. 

A més, a les guies de lectura de tots els títols trobaràs activitats motivadores que 
garanteixen el desenvolupament de les competències lingüístiques, i molt especialment 
de les que fan referència a la memòria auditiva, el desenvolupament fonètic, la 
riquesa lèxica i l’expressió oral espontània dels alumnes, per tal d’establir les bases de 
l’aprenentatge sòlid de la llengua.

Les guies s’inscriuen dins del Marc d’Ensenyament de Llengües Vives i són avalades per 
la Societat Catalana de Pedagogia.
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La rosa de Sant Jordi
Jordi Sierra i Fabra
Il·lustracions de Teresa Ramos

La llegenda més formosa 
i coneguda en tot l’Univers,
en aquest llibre, escrita en vers!

Una original versió de la història  
de Sant Jordi per gaudir-ne 
explicant-la i escoltant-la.
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La llegenda més formosa 
i coneguda en tot l’Univers,
en aquest llibre, escrita en vers!

Una original versió de la història  
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La llegenda més formosa i coneguda en tot 
l’Univers, en aquest llibre, escrita en vers!

La rosa de Sant Jordi
Jordi Sierra i Fabra

Il·lustracions: Teresa 
Ramos
ISBN: 978-84-16661-01-5
Tema: Fantasia, 
compromís, valentia
Valors: Justícia
Tipus de lletra: Lligada
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En Bernat, el gat afamat
Cinta Arasa
Iŀlustracions de Carles Arbat

Al meu terrat hi ha el gat Bernat. Es fa el pinxo i viu sol..., 
però no és fàcil la vida al carrer: avui passa gana  
i demà també. Aquesta matinada ha despertat tot el veïnat. 
Com ha miolat! A la panxa hi tenia un forat! 
Però ai, en Bernat no sap que avui, al terrat,  
algú li té preparats un plat i un regal inesperat...

www.jollibre.com

Un llibre tendre sobre l’amistat,  
la solidaritat i el respecte als animals, 
amb rimes, perquè el pugueu cantar...  
o miolar!

En Bernat,  
el gat afamat
Cinta Arasa
Iŀlustracions de Carles Arbat

Cian Magenta Amarillo NegroCian Magenta Amarillo Negro

ES0000000064390 831168_En_Bernat_gat_afamat_62875

L’autora i l’il∙lustrador donaran un 10% dels beneficis 
que corresponguin a casdascú per aquest llibre  
a PROGAT Catalunya.
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En Bernat, el gat afamat
Cinta Arasa
Iŀlustracions de Carles Arbat

Al meu terrat hi ha el gat Bernat. Es fa el pinxo i viu sol..., 
però no és fàcil la vida al carrer: avui passa gana  
i demà també. Aquesta matinada ha despertat tot el veïnat. 
Com ha miolat! A la panxa hi tenia un forat! 
Però ai, en Bernat no sap que avui, al terrat,  
algú li té preparats un plat i un regal inesperat...
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Un llibre tendre sobre l’amistat,  
la solidaritat i el respecte als animals, 
amb rimes, perquè el pugueu cantar...  
o miolar!

En Bernat,  
el gat afamat
Cinta Arasa
Iŀlustracions de Carles Arbat
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Al meu terrat hi ha el gat Bernat. Es fa el pinxo 
i viu sol..., però no és fàcil la vida al carrer: avui 
passa gana i demà també. Però ai, en Bernat no 
sap que avui, al terrat, algú li té preparats un plat 
i un regal inesperat...

En Bernat, el gat 
afamat
Cinta Arasa

Il·lustracions: 
Carles Arbat
ISBN: 
978-84-16661-62-6
Tema: Imaginació
Valors: Ecologia
Tipus de lletra: Rodona
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Ricardo Alcántara
Iŀlustracions d’Emilio Urberuaga

El secret de l’ÒscarEl secret de l’Òscar
Ricardo Alcántara
Il·lustracions d’Emilio Urberuaga

L’Òscar, un ós petit, té un secret: dorm amb un 
gos de peluix per no tenir por. Però no s’atreveix  
a explicar-ho a ningú, perquè es pensa que se’n 
riuran. Fins que un dia ho explica a una de les  
seves millors amigues, que l’anima i no se’n riu.

  

Una història molt dolça i tendra 
amb què molts nens i moltes 
nenes s’identificaran. 

www.jollibre.com
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Ricardo Alcántara
Iŀlustracions d’Emilio Urberuaga

El secret de l’ÒscarEl secret de l’Òscar
Ricardo Alcántara
Il·lustracions d’Emilio Urberuaga

L’Òscar, un ós petit, té un secret: dorm amb un 
gos de peluix per no tenir por. Però no s’atreveix  
a explicar-ho a ningú, perquè es pensa que se’n 
riuran. Fins que un dia ho explica a una de les  
seves millors amigues, que l’anima i no se’n riu.

  

Una història molt dolça i tendra 
amb què molts nens i moltes 
nenes s’identificaran. 
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L’Òscar, un ós petit, té un 
secret: dorm amb un gos 
de peluix per no tenir por. 

Però no s’atreveix a explicar-ho a ningú, perquè 
es pensa que se’n riuran.

El secret de l’Òscar
Ricardo Alcántara

Il·lustracions: 
Emilio Urberuaga
ISBN: 978-84-16661-00-8
Tema: Amistat
Valors: Companyonia
Tipus de lletra: Lligada
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Marsupial, 
no siguis animal!
Elena O’Callaghan i Duch
Il·lustracions de Lluís Filella

En Boing és un cangur entremaliat que s’ha escapat 
de la bossa de la seva mare. La cangura Gura està molt 
amoïnada perquè no troba el seu fill enlloc. En Boing, 
és un barrut impressionant? O és la víctima indefensa 
d’un segrest planejat?
  

Una mare i un fill. Dues versions  
dels mateixos fets. Quina història  
és la real? Vols descobrir-ho?  
Doncs endinsa’t en la lectura 
d’aquest llibre i ho sabràs!

www.jollibre.com
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En Boing és un cangur entremaliat que s’ha escapat 
de la bossa de la seva mare. La cangura Gura està 
molt amoïnada perquè no troba el seu fill enlloc.

Marsupial,
no siguis animal!
Elena O’Callaghan
i Duch

Il·lustracions: Lluís Filella
ISBN: 978-84-16661-02-2
Tema: Família
Valors: Desenvolupament 
personal
Tipus de lletra: Lligada
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Pere i el Llop
Sergei Prokofiev
Adaptació i il·lustracions d’Ayesha L. Rubio

Un matí, Pere va anar al verd prat que hi havia al costat 
de sa casa. Allà es va trobar amb un Ànec, un Ocell, un 
Gat i un enorme Llop gris! Com que era un xiquet valent, 
s’hi va enfrontar. Què va passar després?

www.jollibre.com

Un conte bellíssimament il·lustrat  
sobre el valor de l’amistat i del respecte.

Pere  
i el Llop
Sergei Prokofiev
Adaptació i il·lustracions 

d’Ayesha L. Rubio

Cian Magenta Amarillo Negro
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Un matí, en Pere va anar al verd prat que hi havia al 
costat de casa seva. Allà es va trobar amb un Ànec, un 
Ocell, un Gat i un enorme Llop gris! Com que era un noi 
valent, s’hi va enfrontar. Què va passar després?

Pere i el Llop
Sergei Prokofiev

Adaptació i 
il·lustracions 
d’Ayesha L. Rubio
ISBN: 
978-84-16661-72-5
Tema: Responsabilitat, 
valentia
Valors: Pau
Tipus de lletra: Rodona
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Marsupial, 
no siguis animal!
Elena O’Callaghan i Duch
Il·lustracions de Lluís Filella

En Boing és un cangur entremaliat que s’ha escapat 
de la bossa de la seva mare. La cangura Gura està molt 
amoïnada perquè no troba el seu fill enlloc. En Boing, 
és un barrut impressionant? O és la víctima indefensa 
d’un segrest planejat?
  

Una mare i un fill. Dues versions  
dels mateixos fets. Quina història  
és la real? Vols descobrir-ho?  
Doncs endinsa’t en la lectura 
d’aquest llibre i ho sabràs!

www.jollibre.com
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Marsupial, 
no siguis animal!
Elena O’Callaghan i Duch
Il·lustracions de Lluís Filella
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El treball en equip i la 
col·laboració mútua ens poden 
portar a aconseguir amb èxit 
allò que ens proposem.
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Operació Àfrica
Joan de Déu Prats
Iŀlustracions de Gabriela Rubio

Uns animals, capitanejats per un orangutan,  
decideixen escapar-se del zoo, i organitzen  
una fuga espectacular, com les de les pel·lícules.  
Però no és gens fàcil eludir la vigilància  
del director del parc. Aconseguiran les feres  
cavar un túnel fins a la llibertat? Qui serà  
més astut, els vigilants o els animals?

Operació Àfrica
Joan de Déu Prats
Iŀlustracions de Gabriela Rubio

Cian Magenta Amarillo Negro
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Operació Àfrica
Joan de Déu Prats
Iŀlustracions de Gabriela Rubio

Uns animals, capitanejats per un orangutan,  
decideixen escapar-se del zoo, i organitzen  
una fuga espectacular, com les de les pel·lícules.  
Però no és gens fàcil eludir la vigilància  
del director del parc. Aconseguiran les feres  
cavar un túnel fins a la llibertat? Qui serà  
més astut, els vigilants o els animals?

Operació Àfrica
Joan de Déu Prats
Iŀlustracions de Gabriela Rubio
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Uns animals, capitanejats 
per un orangutan, decideixen 
escapar-se del zoo, i 

organitzen una fuga espectacular, com les de les 
pel·lícules. Però no és gens fàcil eludir la vigilància 
del director del parc.

Operació Àfrica
Joan de Déu Prats

Il·lustracions: Gabriela 
Rubio
ISBN: 978-84-16661-42-8
Tema: Llibertat
Valors: Ecologia
Tipus de lletra: Rodona

Vols passar un dia entre les 
algues? Descobriràs la vida 
dels habitants del fons marí i 

viuràs de prop el neguit del cavallet de mar, que és a 
punt de tenir les cries.
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De vegades les situacions noves 
de la vida ens poden superar, 
però les coses són com són i no 
hem de deixar que res ens aturi!
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Un dia entre  les algues
Eusèbia Rayó
Iŀlustracions de Mercè Arànega

Vols passar un dia entre les algues? 
Descobriràs la vida dels habitants del fons  
marí i viuràs de prop el neguit del cavallet  
de mar, que és a punt de tenir les cries. 
En un moment tan important com aquest,  
trobarà amics que li faran costat, però 
també n’hi haurà que no l’ajudaran gaire...

Un dia entre   
les algues
Eusèbia Rayó
Iŀlustracions de Mercè Arànega

Cian Magenta Amarillo Negro
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Un dia entre  les algues
Eusèbia Rayó
Iŀlustracions de Mercè Arànega

Vols passar un dia entre les algues? 
Descobriràs la vida dels habitants del fons  
marí i viuràs de prop el neguit del cavallet  
de mar, que és a punt de tenir les cries. 
En un moment tan important com aquest,  
trobarà amics que li faran costat, però 
també n’hi haurà que no l’ajudaran gaire...

Un dia entre   
les algues
Eusèbia Rayó
Iŀlustracions de Mercè Arànega

Cian Magenta Amarillo Negro
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Un dia entre les algues
Eusèbia Rayó

Il·lustracions: 
Mercè Arànega
ISBN: 978-84-16661-74-9
Tema: Amistat
Valors: Convivència
Tipus de lletra: Rodona
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El cavallet de fusta
Joan de Déu Prats
Il·lustracions de Jordi Sunyer 

El cavallet de fusta
Joan de Déu Prats
Il·lustracions de Jordi Sunyer

En un parc atrotinat hi ha un cavallet de fusta,  
al costat d’un tobogan rovellat i uns gronxadors 
que grinyolen. En Jacint sempre viu grans 
aventures amb ell, fins i tot s’enfronten amb 
un drac. Però un bon dia reformen el parc i 
s’emporten el cavallet. En Jacint farà mans  
i mànigues per retrobar el seu gran amic.  
Vols viure amb ell aquesta altra gran aventura?

T’agradaria aprendre a somiar 
i viure grans aventures? Vols 
saber què és tenir amics de 
debò? Si és així, no ho dubtis: 
aquest és el teu llibre.

www.jollibre.com
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Il·lustracions de Jordi Sunyer 

El cavallet de fusta
Joan de Déu Prats
Il·lustracions de Jordi Sunyer

En un parc atrotinat hi ha un cavallet de fusta,  
al costat d’un tobogan rovellat i uns gronxadors 
que grinyolen. En Jacint sempre viu grans 
aventures amb ell, fins i tot s’enfronten amb 
un drac. Però un bon dia reformen el parc i 
s’emporten el cavallet. En Jacint farà mans  
i mànigues per retrobar el seu gran amic.  
Vols viure amb ell aquesta altra gran aventura?

T’agradaria aprendre a somiar 
i viure grans aventures? Vols 
saber què és tenir amics de 
debò? Si és així, no ho dubtis: 
aquest és el teu llibre.

www.jollibre.com
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En un parc atrotinat hi ha un 
cavallet de fusta i en Jacint 
sempre viu grans aventures 
amb ell. Però un bon dia 

reformen el parc i s’emporten el cavallet. En Jacint 
farà mans i mànigues per retrobar el seu gran amic. 

El cavallet de fusta
Joan de Déu Prats

Il·lustracions: Jordi Sunyer
ISBN: 978-84-16661-66-4
Tema: Amistat
Valors: Companyonia
Tipus de lletra: Rodona
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La Palma, una  
bruixa escabellada
Lola Casas
Il·lustracions de SUBI

La Palma és una bona bruixa i ajuda tothom 
qui pot. Però se li ha girat tanta feina i va tan 
atabalada que fins i tot els cabells se li han 
esvalotat. Tornar a tenir la cabellera pentinada és 
un dels reptes més difícils davant dels quals la 
Palma s’ha trobat mai, i li caldrà demanar ajuda  
a amics, veïns i familiars.  
Ho aconseguirà?

Vols saber com una bruixa  
se les enginya per tornar  
al seu lloc els cabells que  
se li han rebel·lat?  
Només hi ha una manera…

www.jollibre.com

La Palma, una 
bruixa escabellada
Lola Casas
Il·lustracions de SUBI 
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La Palma, una  
bruixa escabellada
Lola Casas
Il·lustracions de SUBI

La Palma és una bona bruixa i ajuda tothom 
qui pot. Però se li ha girat tanta feina i va tan 
atabalada que fins i tot els cabells se li han 
esvalotat. Tornar a tenir la cabellera pentinada és 
un dels reptes més difícils davant dels quals la 
Palma s’ha trobat mai, i li caldrà demanar ajuda  
a amics, veïns i familiars.  
Ho aconseguirà?

Vols saber com una bruixa  
se les enginya per tornar  
al seu lloc els cabells que  
se li han rebel·lat?  
Només hi ha una manera…

www.jollibre.com

La Palma, una 
bruixa escabellada
Lola Casas
Il·lustracions de SUBI 
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La Palma és una bona bruixa 
i ajuda tothom. Però se li ha 

girat tanta feina que fins i tot els cabells se li han 
esvalotat. Tornar a tenir la cabellera pentinada 
és un dels reptes més difícils davant dels quals la 
Palma s’ha trobat mai, i li caldrà demanar ajuda. 
Ho aconseguirà?

La Palma, una
bruixa escabellada
Lola Casas

Il·lustracions: SUBI
ISBN: 978-84-16661-03-9
Tema: Amistat, 
convivència social
Valors: Companyonia
Tipus de lletra: Rodona
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Aristòtil, el millor gat  
per a una bruixa
Dick King-Smith
Il·lustracions de Bob Graham

L’Aristòtil no sabia que els gats tenen moltes  
vides. La seva mare no li ho va voler dir quan va 
néixer perquè no es fiqués en embolics.  
Al cap de poc, l’Aristòtil va a parar a casa d’una 
velleta afectuosa i intel·ligent, la Bella Donna.  
I allà, de mica en mica, va perdent les vides.  
La casa d’una bruixa és un lloc massa perillós  
per a un gat aventurer com ell!

L’Aristòtil té tanta curiositat  
per tot que perd vides un dia  
sí l’altre també. Sort en té de  
la Bella Donna, que l’ajudarà  
a redreçar el seu destí!

www.jollibre.com
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Aristòtil, el millor gat 
per a una bruixa
Dick King-Smith
Il·lustracions de Bob Graham 
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Aristòtil, el millor gat  
per a una bruixa
Dick King-Smith
Il·lustracions de Bob Graham

L’Aristòtil no sabia que els gats tenen moltes  
vides. La seva mare no li ho va voler dir quan va 
néixer perquè no es fiqués en embolics.  
Al cap de poc, l’Aristòtil va a parar a casa d’una 
velleta afectuosa i intel·ligent, la Bella Donna.  
I allà, de mica en mica, va perdent les vides.  
La casa d’una bruixa és un lloc massa perillós  
per a un gat aventurer com ell!

L’Aristòtil té tanta curiositat  
per tot que perd vides un dia  
sí l’altre també. Sort en té de  
la Bella Donna, que l’ajudarà  
a redreçar el seu destí!
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Aristòtil, el millor gat 
per a una bruixa
Dick King-Smith
Il·lustracions de Bob Graham 

Cian Magenta Amarillo Negro
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L’Aristòtil no sabia que els gats 
tenen moltes vides fins que va 

a parar a casa d’una velleta afectuosa i intel·ligent, 
la Bella Donna. Allà, de mica en mica, va perdent les 
vides. La casa d’una bruixa és un lloc massa perillós 
per a un gat aventurer com ell!

Aristòtil, el millor gat 
per a una bruixa
Dick King-Smith

Il·lustracions: Bob Graham
ISBN: 978-84-16661-04-6
Tema: Amistat, 
convivència social
Valors: Companyonia
Tipus de lletra: Rodona
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Les formigues s’han refredat
M. Carme Roca
Il·lustracions d’Isaac Bosch

La terra fa dies que tremola. L’àvia de l’Anna  
té molt clar quina n’és la causa: les formigues  
s’han refredat. Però ningú no fa cas de les  
històries de l’àvia. L’Anna no sap què pensar-ne. 
Potser és que l’àvia repapieja? Què tenen  
a veure les formigues i els terratrèmols?

Tendresa i amor per la natura 
s’uneixen en aquesta història  
que agradarà a petits i grans.

www.jollibre.com

Les formigues  
s’han refredat
M. Carme Roca
Il·lustracions d’Isaac Bosch
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ES0000000044494 751803_Les_formigues_refredat_GRUP_48268

ES0000000044494 751803_Les_formigues_refredat_GRUP_48268.indd   1 27/03/2017   11:55:14

+6
L

e
s fo

rm
ig

u
e

s s’h
a

n
 re

fre
d

a
t

M
. Carm

e R
oca

N
A

R
R

A
T

IV
A

Les formigues s’han refredat
M. Carme Roca
Il·lustracions d’Isaac Bosch

La terra fa dies que tremola. L’àvia de l’Anna  
té molt clar quina n’és la causa: les formigues  
s’han refredat. Però ningú no fa cas de les  
històries de l’àvia. L’Anna no sap què pensar-ne. 
Potser és que l’àvia repapieja? Què tenen  
a veure les formigues i els terratrèmols?

Tendresa i amor per la natura 
s’uneixen en aquesta història  
que agradarà a petits i grans.

www.jollibre.com

Les formigues  
s’han refredat
M. Carme Roca
Il·lustracions d’Isaac Bosch
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La terra fa dies que tremola. 
L’àvia de l’Anna té molt clar 

quina n’és la causa: les formigues s’han refredat. 
Però ningú no fa cas de les històries de l’àvia. Què 
tenen a veure les formigues i els terratrèmols?

Les formigues s’han 
refredat
M. Carme Roca

Il·lustracions: Isaac Bosch
ISBN: 978-84-16661-05-3
Tema: Família, educació 
ambiental
Valors: Ecologia
Tipus de lletra: Rodona

+6

E
ls m

itjo
n

s d
e

 l’o
g

re
M

aria Carm
e R

oca

Els mitjons de l’ogre
Maria Carme Roca
Il·lustracions d’Eva Sans

En Maties és un ogre tranquil i força eixerit 
que col·lecciona mitjons. De cop i volta, i sense 
comprendre’n el motiu, s’adona que en perd  
alguns. On són els seus estimats mitjons?
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En aquesta divertida història, 
tu també pots descobrir, com 
ho fa en Maties, com n’és 
d’avorrit això de portar els 
mateixos mitjons a cada peu!

Els mitjons  
de l’ogre
Maria Carme Roca
Il·lustracions d’Eva Sans

Cian Magenta Amarillo Negro
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Els mitjons de l’ogre
Maria Carme Roca
Il·lustracions d’Eva Sans

En Maties és un ogre tranquil i força eixerit 
que col·lecciona mitjons. De cop i volta, i sense 
comprendre’n el motiu, s’adona que en perd  
alguns. On són els seus estimats mitjons?
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En aquesta divertida història, 
tu també pots descobrir, com 
ho fa en Maties, com n’és 
d’avorrit això de portar els 
mateixos mitjons a cada peu!

Els mitjons  
de l’ogre
Maria Carme Roca
Il·lustracions d’Eva Sans

Cian Magenta Amarillo Negro
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En Maties és un ogre tranquil 
i força eixerit que col·lecciona 
mitjons. De cop i volta, 
i sense comprendre’n el 

motiu, s’adona que en perd alguns. On són els seus 
estimats mitjons?

Els mitjons de l’ogre
M. Carme Roca

Il·lustracions: Eva Sans
ISBN: 978-84-16661-07-7
Tema: Diversitat
Valors: Respecte
Tipus de lletra: Rodona
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El molinet màgic
Adaptació de Montserrat Andrés i Casamiquela
Il·lustracions de  Teresa Ramos

En Miquel és pobre i molt bon jan. Té un germà  
ric, avar i arrogant. Per aquelles coses del destí,  
topa amb un molinet màgic, però els poders del 
molinet no estaran sempre en bones mans... 
i el duran a viure una història fantàstica de 
conseqüències imprevisibles.

Un molinet misteriós que pot fer 
realitat tots els somnis, convertir 
en possible l’impossible!  
Però... què passa si no escoltem 
quan ens expliquen com funciona?
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El molinet màgic
Adaptació de 
Montserrat Andrés i Casamiquela
Il·lustracions de Teresa Ramos
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El molinet màgic
Adaptació de Montserrat Andrés i Casamiquela
Il·lustracions de  Teresa Ramos

En Miquel és pobre i molt bon jan. Té un germà  
ric, avar i arrogant. Per aquelles coses del destí,  
topa amb un molinet màgic, però els poders del 
molinet no estaran sempre en bones mans... 
i el duran a viure una història fantàstica de 
conseqüències imprevisibles.

Un molinet misteriós que pot fer 
realitat tots els somnis, convertir 
en possible l’impossible!  
Però... què passa si no escoltem 
quan ens expliquen com funciona?
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El molinet màgic
Adaptació de 
Montserrat Andrés i Casamiquela
Il·lustracions de Teresa Ramos
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En Miquel és pobre i molt bon jan. Té un germà ric, 
avar i arrogant. Per aquelles coses del destí, topa 
amb un molinet màgic, però els poders del molinet no 
estaran sempre en bones mans... i el duran a viure una 
història fantàstica de conseqüències imprevisibles.

El molinet màgic
Montserrat Andrés i 
Casamiquela

Il·lustracions: Teresa Ramos
ISBN: 978-84-16661-06-0 
Tema: Família, fantasia, 
responsabilitat
Valors: Desenvolupament 
personal
Tipus de lletra: Rodona
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