


Llegir, llegir, llegir! Llegir en família, en grup, en línia o en solitari… hi ha moltes maneres de 

llegir, però sempre és una bona idea equipar-se de lectures que ens remouen, que ens 

desperten l’esperit crític, que ens transformen, ens fan créixer i ens nodreixen de valors.

La guia que teniu a les mans s’emmarca dins la proposta educativa MENJAR CANVIA EL 

MÓN de Fundesplai, una proposta per a l’alimentació saludable i sostenible que pretén 

educar en una nova consciència alimentària que té en compte la salut de les persones i 

el planeta.

La propera dècada és decisiva per a limitar l’escalfament global a 1,5 ºC. L’escalfament del 

planeta afecta negativament la producció i la qualitat dels aliments. Alhora, el model alimentari 

és una de les principals causes del canvi climàtic. Aquesta emergència climàtica, social i de 

salut planetària global afecta totes les formes de vida i compromet greument el present i la 

vida futura. Hem d’actuar com més aviat millor per mitigar o revertir els efectes de tots 

aquests processos i el sistema alimentari esdevé la palanca de canvi. Hi ha prou 

evidències que el model alimentari actual així com els estils de consum, no només provoquen 

la mala salut de les persones, sinó també constitueixen l’amenaça més important per a 

l’estabilitat del planeta i són un factor clau de les desigualtats i vulneracions de Drets Humans.

Amb aquesta guia pretenem oferir a tots els agents educatius (monitor/es, famílies i mestres) 

un recurs de referència per trobar lectures que promoguin els valors de la sostenibilitat, la 

salut, la convivència, la cura i la justícia alimentària.

La selecció de lectures que hi trobareu parteix d’una mirada holística del tema de 

l’alimentació perquè pensem que: salut, natura, Drets, persones, planeta i cultura són 

aspectes transversals i presents quan mengem.

Teniu 100 lectures que complementen la proposta educativa MENJAR CANVIA EL MÓN i són 

un bon punt de partida per imaginar receptes que ens ajudin a fer d’aquest món un lloc 

més saludable, sostenible i just per a les generacions presents i les venidores.

Hem estructurat la guia en 4 apartats temàtics que abordem a la proposta MENJAR CANVIA 

EL MÓN:

• Alimentació

• Hort

• Cuina

• Planeta

Esperem que t’agradin aquestes propostes i que els infants en puguin gaudir i impregnar-se de 

salut, sostenibilitat i bons hàbits alimentaris.

Fundesplai, 2022

https://projectes.fundesplai.org/mcm/


AVENTURAS Y DESVENTURAS DE LOS ALIMENTOS 

QUE CAMBIARON EL MUNDO

Teresa Benítez García. Ed A fin de cuentos

Amb aquest conte podràs descobrir les aventures d’alguns dels 

aliments més comuns a les nostres dietes, però també fa 300 

anys. 

BEN SANETS. UN CONTE PER MENJAR SA, 

ELIMINAR ELS BACTERIS I FER BONA CACA

Blanca García-Orea Haro. Ed B de Blok

La mare de la Valentina l’ajuda a saber per què li fa mal panxa. Li 

explica el recorregut dels aliments pel nostre cos, aprenent així 

què hi tenim dins i què ens beneficia a la nostra salut. 

BON PROFIT!

Miquel Martí i Pol. Ed Barcanova

Aquest llibre et portarà per un viatge gastronòmic de la mà de 

poemes. Descobriràs els aliments més exquisits i els misteris del 

temps.



COS I MENT EN FORMA

Lucia Serrano. Ed Barcanova

Aquest conte forma part d’una col·lecció que presenta els 

objectius de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides. Tot el nostre 

entorn i les nostres accions condicionen el nostre cos i la nostra 

ment. Ho sabies?

ECSS! UN CONTE PER INCENTIVAR L’ALIMENTACIÓ 

SALUDABLE

Juan Llorca i Melisa Gómez. Ed Beascoa

És l’aniversari de l’Amaia i volen fer un pastís per celebrar-ho, 

però de sobte comencen a sorgir molts “ecss” per alguns 

aliments.

EL BURRET VERD!

Anuska Allepuz. Ed. Andana

El protagonista del conte és un burret que només menjar herba. 

No és capaç de menjar res més en tot el dia. La mare el vol 

convèncer de provar algun altre aliment. Ho aconseguirà?



EL MENJAR NO ES LLENÇA

Autoria Col·lectiva. Fundació Espigoladors i Pol·len Edicions

Un recull de 28 contes que parlen sobre el malbaratament del 

menjar que es du a terme cada dia. Tots hem sentit la frase “el 

menjar no es llença!”, però li fem cas? Contes per reflexionar 

sobre aquesta problemàtica.

EL MÓN A TRAVÉS DEL FORAT D’UNA POMA

Autoria Col·lectiva. Fundació Espigoladors

Aquest conte consta d’un recull de 27 contes escrit per a infants 

d’entre 6 i 12 anys sobre el malbaratament alimentari. Sovint es 

llença menjar per motius estètics, i aquest, és un fet gravíssim.

ELS TOMÀQUETS DE LA MILA

Sanne Dufft. ING Edicions

Aquest conte pretén despertar l’amor per la natura i el cultiu als 

infants. L’avi de la Mila li regala una tomaquera i li ensenya tot el 

procés per plantar-la i cuidar-la. Un vincle amb la terra que 

l’acompanyarà sempre.



FRUITA

Paula E. Font i Teresa Bellón. Ed Flamboyant

Aquesta és una proposta per passar temps en família tot 

començant per la cuina. Un llibre ideal pels més petits, amb molts 

exemples, perquè aprenguin vocabulari, textures, receptes, 

gustos i a valorar els aliments.

FRUITS I FRUITES

Gerda Muller. Ed Animallibres

La vida de la Sofia és a la ciutat, però li encanta anar a la casa al 

camp dels seus familiars. Durant les vacances podrà 

experimentar noves aventures a la natura i descobrir els secrets 

de les fruites i el fruits.

L’ABELLA DE LA MEL

Kristen Hall. Ed Libros del Zorro Rojo

Si vols saber què fan les abelles durant tot un any, aquest conte 

t’ho explica. Totes les etapes de recol·lecció del nèctar i 

fabricació de la mel. Les il·lustracions et transportaran a la 

naturalesa de les abelles.



L’ERUGUETA GOLUDA

Eric Carle. Ed Kokinos

Aquesta és la història d’un animal molt golut. L’erugueta, tot i ser 

molt petita, tenia molta gana i durant tot el conte menja i menja i 

es va fent gran i gran. Fins que com totes les erugues es 

convertirà en una bonica papallona.

LA COVA DELS SABORS

Joan de Déu Prats. Ed Baula

Aquesta història pretén despertar l’interès als infants de provar 

nous aliments. Ens trobarem amb uns animals que ja estan 

cansats de menjar sempre el mateix, fins que tenen una gran 

pensada!

LA MEJOR SOPA DEL MUNDO

Susanna Isern. OQO Editora

Aquesta història unirà diferents personatges que no es coneixien 

en una gran amistat. Fortuïtament es trobaran atrets per l’olor 

d’una sopa que està cuinant una tortuga i que els portarà a 

col·laborar com una comunitat. 



LA REBELIÓN DE LAS VERDURAS

David Aceituno i Daniel Montero. Ed Beascoa

Les verdures estan cansades que els nens i nenes les deixin i es 

queixin, així que decideixen iniciar una rebel·lió molta divertida. 

Una història perquè els infants vegin les verdures amb uns altres 

ulls.

LA VACA DEL BRIC DE LLET

Sophie Adriansen i Mayana Itoïz. Ed Birabiro

Un conte que mostra la visió dels infants i la seva lògica. Dins el 

bric de llet hi ha una vaca? Una pregunta que es fa un nen i que 

no para fins a resoldre-la. Una història divertida i que ens permet 

veure les coses d’una altra manera.

MAI MÉS MENJARÉ TOMÀQUETS

Lauren Child. Ed RBA Molino

En Carles té una germana petita que es diu Laia i que és una 

mica exigent amb el menjar. A vegades, quan li toca a ell donar-li 

el menjar s’ha d’empescar noves estratègies i aventures perquè 

la Laia s’ho mengi tot.



MENJACONTES

Joan de Déu Prats. Ed Parramon

10 contes plens d’imaginació per veure els aliments amb uns 

altres ulls. Perquè per crear bons plats cal una mica d'imaginació. 

Fes girar la roda del conte per escollir la teva història.

NYAM NYAM

Mar Benegas i Marta Cabrol. Ed Combel

Un conte ideal per als infants més petits. Per cantar, explicar, 

mirar i jugar. Aquest conte va sobre el menjar i també hi trobaràs 

una cançó que els infants podran escoltar.

NYAM! SOBRE ALLÒ QUE MENGEM

Diana Oliver i Carmen Saldaña. Ed Andana

Un àlbum il·lustrat ideals per a infants i adults per tal de prendre 

consciència de la importància dels aliments que mengem. Hi 

trobaràs dades per conèixer què és el que més ens convé i els 

seus arguments.



OLOR DE MADUIXA

Joana Raspall. Ed Pagès

Aquest llibre consta d’uns 100 poemes que viatgen per totes les 

estacions de l’any i els seus aliments. Una visió natural i poètica 

amb unes il·lustracions que permeten a descobrir què s’amaga en 

cada vers.

PLANTES DOMESTICADES I ALTRES MUTANTS

Eduardo Muñoz. Ed Flamboyant

Un llibre que et permetrà resoldre preguntes que potser mai 

t’havies plantejat. Una manera divertida d'entendre com han 

canviat les espècies durant els anys i els territoris.

QUÈ MENGEM?

Lucía Serrano. Ed Barcanova

Aquest conte forma part d’una col·lecció que presenta els 

objectius de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides. Un conte per 

aprendre que hi ha llocs que no tenen les mateixes condicions 

alimentaries que nosaltres.



UN PASTÍS PER BERENAR

Christian Voltza. Ed Kalandraka

L’Amadeu vol fer un pastís per una convidada però no se’n surt i 

tot és un desastre. Per sort l’ajuda d’uns amics li permetran 

obtenir un resultat. Un conte ple de textures i objectes 

característic d’aquest autor.

TOTS A TAULA!

Marc Parrot i Eva Armisén. Ed Flamboyant

Cadascú percep el menjar d’una forma diferent. Algunes 

persones els agrada provar coses noves i d’altres són de rutines. 

Aquest conte basat en cançons i acompanyat d’il·lustracions 

explora sensacions.



A DALT A LA SUPERFÍCIE I A SOTA AL SÒL

Kate Messner. Ed Corimbo

En aquest conte descobriràs la màgia de la terra d’un hort. Els 

animalons que hi habiten i l’activitat que s’amaga entre les 

canyes, les fulles i sota el sòl.

CENT LLAVORS QUE VAN VOLAR

Isabel Minhos Martins. Ed Coco-books

La naturalesa és sàvia i sap quan ha d’alliberar les seves llavors. 

L’aventura de les llavors que podràs descobrir en aquest conte et 

permetrà aprendre quantes arriben a bon port!

EL CIRERER

Alba Garcia Puig. Sd Edicions

La Mariona i la seva història plantant un cirerer és la que 

permetrà parlar de la paciència, de l’espera i la maduració. Un 

bonic conte que pretén fer veure el transcurs i moment adequat 

de les coses.



EL JARDÍ MÀGIC

Lemniscates. Ediciones Ekaré

El jardí de la Cloe és màgic i hi passen coses extraordinàries. 

Aquest conte poètic reflecteix les meravelles de cada racó del 

jardí. Al final del llibre hi ha explicacions de preguntes de la 

naturalesa.

EL MEU HORT

Gerda Muller. Ed Animallibres

A casa els avis de la Sofia hi ha un hort on creixen moltes 

verdures. Allà aprèn a cultivar i el respecte per aquests aliments. 

Els avis li ensenyen els moviments precisos per cuidar bé de 

l’hort.

EL MEU PRIMER HORT URBÀ

José T. Gallego. Ed Comanegra

Aquest àlbum il·lustrat permet, a través de les il·lustracions, 

ensenyar als més petits a plantar verdures a casa seva. Tots els 

passos per poder cultivar-les i cuidar-les de manera senzilla.



EL MEU PRIMER HORTET

Emmanuelle Kecir-Lepetit. Ed Cossetania

Et trobes amb una guia pràctica i documental on pots descobrir 

tots els trucs i consells per fer un hortet a casa. Aquest conte et 

dóna idees d’on crear el teu hort, què necessites, com sembrar...

EL NAP GEGANT

Carles Cano i César Barceló. Ed Andana

Hi havia una vegada un senyor que tenia un hort en el que volia 

que les seves verdures creixessin molt i es fessin ben grosses. 

Fins que un bon dia un nap, li va fer cas i es va fer gegant.

ENCARA NO?

Chrisitan Voltz. Ed Kalandraka

Els enyor Magí té molta paciència. Un bon dia decideix plantar 

una llavors, i la rega i la cuida perquè creixi i germini. La 

paciència serà la clau en aquesta història, perquè aquest no és 

un procés ràpid.



HI HAVIA UNA VEGADA UNA LLAVOR

Mike Gordon. Ed Barcanova

Els protagonistes d’aquesta història es pregunten d’on surten les 

plantes i les llavors de les quals provenen. Una història que conté 

notes per a famílies i professors/es amb activitats per reforçar el 

contingut.

HORT FÀCIL AMB NENS

Màriam Ben-Arab Canela. Larousse Editorial

Aquest llibre il·lustrat amb grans dosis d’humor et permet 

aprendre tot el que et cal per crear un hort, a casa, a l’escola... 

On sigui! Trobaràs explicacions pas a pas ideals per a tota la 

família.

INVENTARI DE LES FRUITES I LES HORTALISSES

Virginie Aladjidi. Ed Faktoría K de Rústica

Aquest inventari il·lustrat et permet conèixer un centenar de 

fruites i hortalisses delicioses i nutritives. Plantes que es poden 

menjar crues o cuinades, bulbs, llavors, flors, arrels...



L’ESTIU JA ÉS AQUÍ!

Albert Asensio. Ed Juventud

L’esquirol Nin és el protagonista d’aquest conte i qui ens 

permetrà conèixer i descobrir com canvia el bosc i els seus 

habitants amb el pas de les estacions. 

L’HORT

Diversos autors. Ed Baula

Es tracta d’un primer llibre de coneixements, que permetrà a 

l’infant descobrir i aprendre a través de l’observació d’imatges i 

textos senzills. Ideal per a començar a descobrir la natura.

L’HORT D’EN JOAN

Joan Salicrú i Marta Such. ING Edicions

L’hort d’en Joan fa temps que no està bé. Amb els seu pare 

observaran què hi passa, cuidaran la terra i tota la natura que 

l’envolta. Amb tots els esforços l’hort tornarà a reviure.



L’HORT D’EN PUNXÓ L’ERIÇÓ

Marc Clamens i Jammes Laurence. Ed Combel

Un conte de solapes i llengüetes pels més menuts amb el qual 

acompanyaran a l’eriçó Punxó en el procés de plantar una llavor. 

Un conte interactiu ideal pels infants més petits. 

L’HORT D’EN SIMÓ

Rocío Alejandro. Ed Kalandraka

En Simó té un hort en el qual hi planta pastanagues. Algú li 

suggereix que també hi planti tomàquets, enciams... I l’hort creix i 

creix. Un hort en plena ciutat que permet tenir un trosset de 

natura.

L’HORT DE L’ANTONI – CONTES  A LA VORA DE 

L’HORT

Joan Solans. Ed Independent

Col·lecció de contes que expliquen diverses aventures que 

passen en un mateix hort, amb els humans, els animalons, les 

plantes... Descobreix què passa a l’hort de l’Antoni, un hort 

ecològic ple de vida.



L’HORT DE L’ARLET

Luc Foccroulle. Ed Simbol

L’Arlet volia anar a la platja, però acaba anant uns dies a casa del 

seu avi. Tot i que es pensa que s’avorrirà, descobreix que a l’hort 

de l’avi hi passen coses extraordinàries.

L’HORT DEL SENYOR PUIG

Maria Mercè Roca. Ed Barcanova

El Senyor Puig ha de deixar l’hort un dia calorós d’estiu perquè té 

un compromís. L’hort necessita ser cuidat però ell no hi és. Sort 

en té de tots els animalons que hi habiten i que el cuidaran.

LA CARABASSA TOMASA

Xaro Navarro i Cesar Barcelo. Ed Lletra Impresa

La Tomasa és una carabassa grossa i preciosa, és l’enveja de tot 

l’hort. Però la Tomasa es queixa de tot, de les formigues, de les 

branques, les fulles... Però un bon dia l’arrenquen del seu hort...



LA CIRERA GEGANT DEL SENYOR JOAN

Barroux i Tillard. Ed Juventud

En Joan té un cirerer, i enguany li ha sortit una cirera rodona i 

vermella molt gran i bonica. Hi ha dos corbs que l’han vist i no l’hi 

treuen l’ull de sobre. En Joan busca diferents mètodes perquè no 

se la mengin.

LA MEVA PRIMERA GUIA SOBRE L’HORT URBÀ

Josep Maria Vallès i Oscar Julve. Ed La Galera

Aquesta és una guia pràctica per aprendre tots els trucs per 

cultivar hortalisses al pati o balcó de casa. Els consells per 

cultivar en recipients petits i combatre les plagues.

L’OLIVIA I LES PLOMES

Susanna Isern i Esther Gili. Ed Savanna Books

Aquest àlbum il·lustrat és ple de plomes de colors. L’Olivia viu en 

un poblet on un bon dia, un peix,  li demana que reculli totes les 

plomes que pugui. Endinsa’t en aquesta aventura visual tant 

bonica.



UN HORT A CASA

Georgina Duran i Helena Delgado. Ed Combel

Aquest conte interactiu és ideal per als més petits i petites de 

casa. Un conte que explica tots els passos per crear el teu hort a 

casa, des del moment de plantar la llavor fins a la collita.

ZUM ZUM: EL VIATGE DE LA LLAVOR

Maria José Ferrada i Marco Paschetta. Ed A buen paso

Un bonic conte que acompanya una llavor en el seu viatge. Una 

viatge lleuger, que es va trobant amb altres personatges 

simpàtics, curiosos i delicats.



COCINA SALUDABLE EN FAMILIA

Gloria Carrion (@lagloriavegana). Ed B de Blok

Aquesta instagramer presenta un llibres de receptes saludables 

per tota la família. Un conjunt de receptes veganes amb trucs per 

fer menús equilibrats i estalviar temps a la cuina.

ALL EL CUINETES: RECEPTES D’HIVERN, 

PRIMAVERA I ESTIU

Barbara Pañeda. Ed Somoslibros

El protagonista d’aquests llibres és l’All el cuinetes, un 

personatge que acompanya als infants durant totes les receptes i 

les fa clares i entenedores. Aquests 3 llibres són una col·lecció 

que inclouen 12 receptes.

A CUINAR PETITS XEFS

Cristina Macía. Ed Estrella Polar

Amb aquest llibre que recull receptes per poder fer sense foc, els 

infants podran aprendre i divertir-se d’allò més a la cuina! Són 

receptes fàcils de fer perquè els més petits i més petites s’iniciïn 

en el món culinari. 



CUINA SENSE FOC

Glòria Baliu de Kirchner i Lluïsa Jover Armengol. Ed Pòrtic

Edicions

En aquest llibre es recullen receptes amb les qual no cal patir pel 

perill de cuinar amb foc. Receptes perfectes per infants a partir de 

3 anys, amb les que no cal patir perquè ningú es cremi.

CUINA DE COLORS

Cristina Macía. Ed Imaginarium Cercle

Aquest receptari aproxima als infants als aliments de cada 

temporada. S’aprofita per fer èmfasi als colors dels aliments tot 

presentant-los en receptes fàcils, nutritives i divertides.

COCINA VEGETARIANA PARA NIÑOS Y PARA TODA 

LA FAMILIA

Mercedes Blasco. Ed Ocean Ambar

Recull de receptes vegetarianes que inclouen explicacions dels 

aliments bàsics en una dieta. Propostes de receptes per cada 

etapa del creixement i com cuinar amb els més petits i petites.



ELS MEUS PLATS PREFERITS

Jérôme Merle, Laurence Jammes i Marc Clamens. Ed 

Juventud

Aquest llibre de 22 receptes proposa fer els típics plats ràpids que 

sovint tant criden l’atenció als infants, però amb productes de 

qualitat i molt més sans. Ideal per a infants a partir de 4 anys.

CUINEM EN FAMÍLIA

Josep Vilella. Ed Pagès editors

Recull de 20 receptes dels i les millors xefs internacionals 

adaptades perquè els infants puguin posar-se a la cuina. Un llibre 

per engrescar a passar una estona a la cuina en família.

CUINEM A 4 MANS

Xesco Bueno. Ed Larousse

30 receptes pensades perquè els infants i adults cuinin junts les 

seves primeres receptes. Es mostren els possibles ingredients 

al·lèrgens, l’ús d’estris perillosos o si es necessita calor per 

cuinar.



GAUDEIX CUINANT

Mercè Segarra. Ed Edebé

43 receptes explicades pas a pas i acompanyades d’il·lustracions 

per fer-les més entenedores. Trobaràs també recomanacions per 

a l’alimentació saludable dels infants.

EN BOCA DE TOTOHOM

Juan Llorca i Melisa Gómez. Ed Rosa dels Vents

Un llibre que pretén donar eines, resoldre dubtes i donar consells 

per a l’alimentació a partir de l’any. Alimentació saludable, 

receptes, exemples de menús setmanals...

EXPERIMENTA

Bethany Perkins i Hermione Edwards. Ed La Galera

Un llibre de 22 receptes senzilles que es poden preparar 

perfectament amb els infants i que potencia la creativitat dels més 

petits i l’aprenentatge en família. Per infants de 5 a 10 anys.



LA CUINA D’EN SAM

Jaume Copons. Ed Barcanova

Llibre de receptes de les de veritat, les que normalment es 

descarten pels infants. Aquest és un llibre ideal pels joves de 

casa que volen ser petits/es grans xefs.

LA CUINA SOSTENIBLE

Ada Parellada. Ed Columna edicions

Un llibre per prendre consciència del malbaratament dels 

aliments. L’Ada Parellada dóna eines per millorar la gestió de la 

cuina, consells per menjar sa i variat i estalviant temps.

LA MEVA PRIMERA CUINA

Jessie Ford. Ed Edebé

Un llibre interactiu que serveix perquè l’infant jugui a ser xef i 

n’aprengui. Ideal per a infants a partit dels 3 anys per 

desenvolupar la coordinació mà-ull, potenciar la imaginació i 

creativitat.



LES MEVES RECEPTES MONTESSORI

Vanessa Toinet. Ed Estrella Polar

Aquest llibre anima a participar als infants a partir de 3 anys en la 

preparació d’algun àpat i l’elaboració de les receptes. També 

trobaràs consells per adults respecte la metodologia Montessori.

MANDUKA FINA

Paula Alós. Ed Estrella Polar

La cuinera del programa “Manduka” presenta un llibre amb les 

receptes del programa i 3 de noves mai vistes. Consells, un quiz

amb preguntes... Ideal pels fans del programa.

LES RECEPTES MÉS EXTRARÀTIQUES

Elisabetta Dami. Ed Estrella Polar

En Geronimo Stilton presenta 34 receptes senzilles i nutritives 

amb productes fàcils de trobar i en un temps curt de preparació. 

Ideal per a infants d’entre 7 i 9 anys.



RECETAS VEGANAS PARA PEQUES ¡Y NO TAN 

PEQUES!

Patricia Menéndez. Ed Diversa

Un llibre de receptes sorgit de la preocupació de la mala 

alimentació i l'ús de processats. Trobaràs receptes amb fruita, 

verdura i llegums per a una dieta saludables.

SUPERXEFS A LA CUINA. 50 PLATS

Ada Parellada. Ed New books.batiscafo

Col·lecció de 4 llibres de receptes de temporada que inclouen 50 

receptes cada un d’acord amb l’estació de l’any que ens trobem. 

Ada Parellada recalca la importància dels aliments de temporada.

TOT FRED

Ada Parellada. Ed Pòrtic

La millor època de l’any per posar en pràctica receptes fresques, 

és l’estiu. Amb aquest recull de receptes podreu posar en pràctica 

les habilitat culinàries.



TOTHOM A LA CUINA

Montse Deza. Ed La Galera

100 receptes pensades per a les persones intolerants al gluten, 

l’ou i la lactosa. Receptes adaptades de tots tipus, i algunes 

entrevistes amb especialistes sobre les intoleràncies i consells 

per no contaminar.



ATUREM LA INVASIÓ

Raül Hurtado, José Ibáñez i Claudia Mosquera. Ed Andana

La Gretai l’Aldo han descobert la invasió que pateix el planeta. 

Una invasió silenciosa però molt perillosa que provca danys a la 

fauna i a la cadena alimentària. Una història per conscienciar 

sobre l’ús del plàstic.

ALGÚ S’HA EMPASSAT LA LINA!

Sarah Roberts. Ed Bruixola

Aquesta és la història de la Lina, una bossa de plàstic que viu mil 

aventures tot surant pel mar. Alguns animals se la volen menjar, i 

n’hi haurà algun que ho aconseguirà. Descobreix què li passa.

A CASA

Victoria Furze. Ed Vegueta ediciones

La tortuga protagonista d’aquesta història és la que ens mostra el 

fons del mar. Casa seva s’ha convertit en un espai ple de plàstic 

degut a les nostres accions, que només nosaltres podem canviar.



ECO HEROIS. VIDES PER DEFENSAR EL PLANETA

Federica Magrin i Isabella Grott. Ed Vicens Vives

Aquest llibre presenta les històries d’uns herois i heroïnes 

compromesos amb el planeta i que lluiten contra la contaminació, 

l’escalfament global o l’extinsió dels recursos naturals.

CONTES PER SALVAR EL PLANETA

Paola Ferri, María Cristina Ramos i Anna Casals. Ed Estrella 

Polar

Aquest àlbum recull 6 contes que presenten els problemes 

mediambientals a què ens enfrontem. De la mà de la natura, els 

animals i els infants aprendrem a cuidar el nostre planeta.

CANVI CLIMÀTIC

Yayo Herrero Lopez i Maria Gonzalez Reyes. Ed Litera Libros

Aquest àlbum passa per les diferents etapes històriques on la 

humanitat ha utilitzat diferents tipus d’energia per cobrir les seves 

necessitats i les conseqüències que això té pel planeta. 



ENTRE TOTS PODEM! SALVAR EL NOSTRE PLANETA

Joan Mercadé. Ed Combel

Un llibre de pestanyes que en el que s’inclouen consells sobre el 

reciclatge, com cuidar els rius i els boscos, i amb un joc final que 

permetrà als infants entendre millor el missatge ecològic.

EL GRAN LLIBRE DE L’ECOLOGIA

Mary Hoffman i Ros Asquith. Ed Juventud

Aquest llibre anima a fer grans gestos per tal de salvar les 

espècies en perill d’extinció, protegir els boscos i les plantes, i 

mantenir l’aire i l’aigua neta. Consells fàcils d’aplicar en el nostre 

dia a dia.

EL FOLLET ORIOL I L’ILLA DE PLÀSTIC

Oscar Sardà. Ed Barcanova

L’illa de Tomuku està envoltada de deixalles de plàstic i posa en 

perill la supervivència de les espècies que hi viuen. L’Oriol i els 

seus amics s’embarquen en un aventura per poder solucionar 

aquesta situació.



ESCOMBRARIES I MÉS ESCOMBRARIES

Lucía Serrano. Ed Barcanova

Aquest conte forma part d’una col·lecció que presenta els 

objectius de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides. Un conte per 

treballar les 3 R. On van les escombraries que generem? Què 

podem fer per millorar?

GRANOTA DE TRES ULLS

Olga de Dios. Ed Estrella Polar

La protagonista d’aquest conte és una granota amb tres ulls. 

Aquesta granota ha crescut en un indret contaminat i salta per 

descobrir què passa al seu voltant. Com pot canviar les coses?

L’ALETEIG DE LA PAPALLONA

Anna Vilar. Ed Animallibres

La Rita i en Jep coneixeran nous veïns que els portaran a 

descobrir que la papallona blaveta s’està a punt d’extingit i que 

cal fer alguna cosa perquè això no passi. Una aventura ecològica.



LA CARLOTA I EL SENTIT DE LA VIDA

Deborah Freedman. Ed Entredos

La Carlota és un cuc de terra que no para de fer túnels però no 

sap per què. En el seu viatge per descobrir-ho, aprendrà el sentit 

de cada element, la seva funció, com afecta a la resta i la 

importància de ser un mateix/a.

LA MARMI I EL CURIÓS BARRET

Susanna Isern i Marta Cabrol. Ed Andorra

La Marmi és una marmota molt presumida, i un bon dia es troba 

un objecte brillant que farà servir com a barret, però en realitat és 

una deixalla. Una bonica història sobre les deixalles que hi ha a la 

natura.

LA NENA DELS PARDALS

Sara Pennypacker i Yoko Tanaka. Ed Juventud

La Ming-Li vol salvar tots els pardals que pugui després que al 

seu país hagin ordenat matar-los. Aquest gest serà una lliçó per 

la població i per fer veure la importància dels cicles de la vida.



LOTA LA CATXALOTA

Roser Rimbau i Col·lectiu Rosa Sardina. Ed Takatuka

La Lota i el seu amic emprenen un viatge per esbrinar d’on ve 

tota aquella brutícia que hi ha al seu mar. Descobriran zones on 

els humans són els principals culpables de totes les deixalles del 

mar.

MONSTRES DE VERITAT: AMENACEN EL PLANETA

Marie G. Rohde. Ed Zahorí books

Els monstres d’aquest àlbum es troben volant per l’aire, al fons 

del mar i a les clavegueres. Només els herois i heroïnes 

mediambientals seran capaços de lluitar contra aquests perillosos 

monstres.

PLASTICUS MARITIMUS

Ana Pego i Isabel Minhós. Ed Kalandraka

Un conte per conscienciar sobre la quantitat de deixalles que 

s’avoquen al mar. Cada hora mil tonelades de plàstic acaben a 

l’oceà. Les espècies marines no es mereixen això! 



RESCAT PLANETA

Patrick George. Ed Juventud

Aquest llibre amb pàgines transparents ajudarà als infants a 

entendre que cal fer petits gestos per tal de salvar el planeta. Un 

llibre divertit amb el que els infants aprendran tot llegint.

SALVATGE

Emily Hughes. Ed Libros del Zorro Rojo

Un bonic àlbum il·lustrat en el que s’explica la història d’una nena 

que viu a la natura. Ho ha après tot dels animals i de la vida 

natural, però un bon dia apareix un nou animal una mica 

estrany...

SALVEM ELS OCEANS

Lucía Serrano. Ed. Barcanova

Aquest conte forma part d’una col·lecció que presenta els 

objectius de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides. La 

importància dels oceans es mostra en aquest conte on el desgel i 

la contaminació està present.



SUNAKAY

Meritxell Martí i Xavier Salomó. Ed Flamboyant

Dues germanes es troben en una illa de plàstic envoltada d’un 

mar ple de deixalles. Cada dia surten a buscar al fons del mar, i 

un dia trobaran alguna cosa que potser els fa canviar la seva 

situació. 

SUPERHEROIS CONTRA EL PLÀSTIC

Martin Dorey. Ed Estrella Polar

Una guia pràctica que proposa 50 missions per tal de canviar el 

món. Es presenten de manera divertida i fàcil consells per reduir 

l’ús de plàstic i així lluitar contra la contaminació que aquest 

provoca.

TOTS SOM LA GRETA

Valentina Gianella. Ed Montena

La Greta s’ha fet protagonista en el món de l’ecologisme. Amb 

aquest llibre podràs conèixer i profunditzar de manera clara i 

entenedora en les seves idees i unir-te al moviment ecologista.



UN MAR DE PLÀSTICS

Kirsti Blom i Geir Wing Gabrielsen. Ed Takatuka

Les costes de l’Atlàntic Nord són les protagonistes d’aquest llibre 

en el que s’explica les conseqüències de l’abocament de residus 

al mar. Un llibre per conscienciar sobre la importància dels 

nostres mars.

WANGARI I ELS ARBRES DE LA PAU

Jeanette Winter. Ed Ekaré

La Wangari decideix plantar molts arbres després que el seu 

territori hagi patit una desforestació.  Una acció ecologista 

bastada en la història real de la Wangari Maathai, nascuda a 

Kenia i premiada amb el Nobel de la Pau.


