
Les recomanacions de Xim i Xesca ... 

per passar un bon estiu llegint 
 

Títol: Temps era temps en un bosc màgic 

Text i Il·lustracions: Chris Riddell 

Editorial: Baula 

Per a lectors a partir de 6 anys 

Protagonista:   La Capelina Verda, que ha de creuar el bosc per poder anar a 

la Torre Més Alta del Bosc Màgic on hi ha una festa. Pel camí es trobarà els 

protagonistes dels contes més clàssics. 

 

Títol: El violí d'en Patrick 

Text i Il·lustracions: Quentin Blake 

Editorial: Blackie Books 

Per a lectors a partir de 7 anys 

Protagonista:   En Patrick, que es compra un violí i amb la seva música 

ens ensenya que només cal una mica de fantasia perquè el món en blanc i 

negre es converteixi en un lloc més bonic, divertit i ple de colors. 

 

Col.lecció: Aprenent de Cavaller 

Text: Vivian French 

Editorial: Baula 

Per a lectors a partir de 8 anys 

Protagonistes:  En Sam, que somia en convertir-se en un noble cavaller i 

la seva cosina Prune, que l’ajudarà a aconseguir-ho. 

 

 

Títol: Una historia de fútbol 

Text: José Roberto Torero 

Editorial: Blackie Books 

Per a lectors a partir de 10 anys 

Protagonistes: El Zuza, el Dico i una colla més d’amics a qui agrada molt 

jugar al futbol i disposats a fer qualsevol cosa per guanyar el campionat.    

 



 

 

Títol: Cors de Gofra 

Text: Maria Parr 

Editorial: Nordica Libros 

Per a lectors de 12 anys 

Protagonistes:   La Lena, una nena divertida, aventurera i una mica 

inconscient, i el seu veí en Trille, tranquil i poruc.  Són molt diferents però 

els encanta passar el dia junts vivint aventures que, a vegades, quasi 

acaben en catàstrofes. 

 

 

Col·lecció: Els Caçadors de Llibre 

Text: Jennifer Chambliss Bertman 

Editorial: Estrella Polar 

Per a lectors a partir de 12 anys 

Protagonistes:  L'Emily, una lectora apassionada i fan d’un joc online que 

consisteix en trobar llibres amagats per tot el país. I en James, el seu amic i 

amb qui es dedica a investigar misteris relacionats amb el món dels llibres 
 

 


