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MALETA DE L’AIGUA DE TERRASSA – MALETA DE LLIBRES

EDUCANT  VERS  LA  NOVA  CULTURA  DE
L’AIGUA

“L’educació ha d’ajudar-nos a entendre millor el
món  en  què  vivim  per  poder  encarar  la
complexitat  dels  seus  problemes  i  construir
democràticament solucions ben informades”

Hilda Weissmann 

Aquesta maleta conté un recull de vint-i-vuit llibres que

ens  parlen  de  l'aigua  de  diferents  maneres  i  en  diferents

formats. L'aigua com a recurs al qual totes tenim dret, com a

font de vida, com a compost químic, com a element del clima i

els  recursos  hídrics,  com  a  dissenyador  de  paisatge,  com  a

inspirador d'històries, llegendes, poesies i personatges.

 

L'aigua,  de  la  qual  l'ésser  humà  està  constituït  en  un

60%....aquesta aigua en la qual ens mirem, en la qual naixem,



en  la  qual  gaudim,  en  la  qual  naveguem,  en  la  qual  ens

mullem.

Aquesta aigua-vida per la qual iniciem moviments socials

perquè  sigui  de  totes  i  no  d'uns  pocs.  Aquesta  ruta  aquàtica

està solcada per llibres triats per a edats des dels 2 als 12 anys,

aproximadament.  Llibres  d'imatges,  àlbum  il·lustrat,  contes,

poesies, còmic, llegendes i llibres informatius. Us els presentem

des del recorregut vital que comença als pocs anys i va creixent

a mesura que bufem espelmes....Salpem!

Tots  els  llibres  seleccionats  tenen  com  a  tema,  d’una  o

d’altra manera: L’aigua. L'organització dels títols està feta en dos

grans apartats:

• Ficció: Narrativa, còmic, llegendes i poesia.

• Llibres informatius i de coneixements.

Aquí trobareu l’ informació sobre cadascun dels títols, així com

una ruta lectora per edats i temàtiques.



Ficció:
narrativa, còmic,

llegendes i poesia





Amiga Aigua
(Gabriele Clima)

Un text poètic que explica els cicles de vida de l'aigua. La 

natura es converteix en poesia i ens sorprèn amb la seva 

màgia, de la mateixa manera que ho fan els exquisits pop-ups
dels llibre i els textos que l'acompanyen.

De 3 a 6 anys.

Editorial La Coccinela, 2019

ISBN: 978886890926

https://synusia.cc/ca/llibre/amiga-aigua


Marieta i l’aigua 
(Fina Masgrau i Lourdes 

Bellver)

Marieta ens mostra com gaudeix amb l'aigua. Fins i tot, els dies 

de pluja. Aquest és un conte escrit en forma de versets o 

rodolins, amb lletra majúscula ideal pels primers lectors/res.

De 3 a 6 anys. 

Editorial: Tandem edicions, 2008

ISBN: 9788481315752



plora que plou
(mau Conill i marc torrent)

La delicada història d’un núvol que vol ser gran. En les 

pàgines d’aquest llibre, els núvols del cel s’animen amb una 

incomparable expressivitat. Un conte dolç i simpàtic, en el 

qual el lector descobrirà l’essència d’aquest procés tan 

desconcertant que és créixer.

De 3 a 6 anys.

Editorial: A buen paso, 2014

ISBN: 9788494053368



HISTÒRIA DE NUK
(PALOMA SÁNCHEZ IBARZABAL)

Una ràfega d'aire va sacsejar les branques de l'arbre i la petita

Nuk va despertar per primera vegada. El vent tenia pressa, la va

agafar  i  se  la  va  emportar  volant.  El  cicle  de  l'aigua  explicat

d'una manera poètica des de la vida d'una gota: Nuk.

De 3 a 6 anys.

Editorial: Narval, 2019

ISBN: 9788494928253



GOTETA
(sTÉPHANIE JOIRE I LAURA FANELLI)

Goteta inicia un viatge: del seu núvol es desprèn i cau 

lentament del cel. En aquest àlbum acordió i mitjançant un 

text imaginatiu i rítmic, el nen segueix el viatge d’una goteta 

d’aigua del seu núvol fins al mar i de tornada cap al núvol. La 

passió de les autores per l’art com a element pedagògic 

s’expressa en aquest àlbum lúdic i poètic, ideal per tenir un 

apropament al cicle de l’aigua.

De 3 a 6 anys.

Editorial: Juventut, 2018

ISBN: 9788426145352



AIGUA
(Laia figueras, núria puyuelo

i anna gelats) 

Hi havia una vegada una gota molt petita, filla de l'oceà i el cel,

que  vivia  amagada  enmig  dels  núvols.  Havia  sortit  del  mar  i

esperava el seu torn per convertir-se en pluja. Una pluja que ens

mulla  i  ens  refresca,  que  fa  créixer  vida  i  que  pot  esdevenir

tempesta. "Aigua" és un conte basat en la cançó homònima de

Cesk Freixas que parla del cicle de l'aigua i de la vida.

De 3 a 8 anys.

Editorial: Nanit, 2020

ISBN: 9788494977497



 La increïble història d'un 

núvo l
(Montse Clotet)

Un núvol descobreix l'home del temps. Però qui és, aquest 

agosarat que s'atreveix a fer pública la seva intimitat? Una 

història rimada, tendra i divertida, en la que els dos 

protagonistes jugaran a fet i amagar fins que, 

inevitablement, es trobin...

De 6 a 8 anys.

Editorial:  S.D edicions, 2019

ISBN: 9788412019957

https://synusia.cc/ca/llibre/incre-ble-hist-ria-dun-n-vol
https://synusia.cc/ca/llibre/incre-ble-hist-ria-dun-n-vol
https://synusia.cc/ca/llibre/incre-ble-hist-ria-dun-n-vol
https://synusia.cc/ca/llibre/incre-ble-hist-ria-dun-n-vol


EL SENYOR RIU
(Teresa Duran i Mercè Tous)

La Berta i en Pol busquen un lloc a l'ombra per jugar, quan, sota 

el pont, descobreixen un personatge estrany, amb unes barbes i 

una cabellera llargues que es belluguen sense parar i que 

canvien constantment de forma i de color. Transparent, gris, 

blau o verd pàl·lid, el senyor Riu és un niu d'endevinalles.

De 6 a 8 anys.

Editorial: Diputació de Barcelona, 2018 

ISBN: 9788498038354



com un peix a 

l’aigua
(Daniel Nesquens i

riki blanco)

Oceà no pot caminar, però a l’aigua pot oblidar la cadira de 

rodes i el seu cos gairebé no pesa i per això va adoptar 

aquest nom i per això s’estima els dies de pluja, les piscines, 

les banyeres, els rius i els mars. Somnis i realitats d’un infant 

discapacitat. Ajuda als infants a empatitzar amb aquelles 

nenes i nens que han de viure una realitat quotidiana sota 

unes altres condicions de mobilitat.

De 6 a 8 anys. 

Editorial: Thule, 2007

ISBN: 9788496473607



Glup 

(Daniel Piqueras Fisk)

Candela neix a l'aigua. Des de molt petita sent una gran atracció

pel mar, que la porta a descobrir les profunditats de l'oceà i als 

éssers desconeguts que hi viuen. La recerca d'un talismà perdut

es converteix en l'al·licient per explorar el món submarí. Un 

còmic sense paraules.

A partir de 6 anys.

Editorial: Narval, 2016

ISBN: 97884944642



L’Àvia Grill i la 

defensa de 

l’aigua (Denis Chapon i 

Claudia  michel)

Aquesta és una llegenda adaptada als nostres temps, 

inspirada en el mite ayoreo, que ens anima a lluitar per l’aigua

com a bé comú. T’imagines viure sense aigua? Quantes 

vegades al dia la utilitzes? I si l’aigua costés molt més del que 

pots pagar? Com beuries, et dutxaries, netejaries i cuinaries?

Què cuinaries si no creix res sense aigua?

A partir de 6 anys.

Editorial: Pol·len Edicions, 2020

ISBN: 9788416828654



La gota 

d’aigua
(Inês Castel-Branco)

I si la mort pogués ser explicada com l’instant en què una gota 

d’aigua cau al mar? Què passa amb la gota d’aigua? Què passa 

amb l’aigua de la gota?

A partir de 6 anys.

Editorial: Akiara, 2018

ISBN: 9788417440039



a la recerca

de l’aigua perduda 

(Teresa solana i Àlex Roca)

La Diplodocus s'ha quedat sense aigua degut a una fuita i 

està tothom histèric. Per mala sort, el planeta més proper 

per omplir els tancs de la Diplodocus és el planeta Caca 

Tova, format per uns minerals que fan molt pudor però on 

els seus habitants hi poden viure perfectament perquè no 

tenen sentit de l'olfacte.

De 8 a 10 anys.

Editorial: Estrella Polar, 2014

ISBN: 9788490574300



la llamada del agua 
(Rocío Antón i Lola Núñez)

En un any en què amb prou feines ha plogut, el Miguel i la seva 

família se'n van a viure a poble per cuidar la seva àvia, que està 

molt malalta. A les golfes de casa seva, ell i els seus amics 

descobreixen un llibre màgic que planteja alguns endevinalles ...

De 8 a 10 anys.

Editorial: Edelvives, 2006

ISBN: 9788426361134



agua imaginada 

(VVAA)

L’obra  recull un bestiari de criatures mitològiques i de 

llegenda de l’aigua procedents de diferents cultures. Les 

criatures recollides en aquest llibre, faran volar la nostra 

imaginació, 26 meravelloses petites històries amb unes 

il·lustracions que sorprendran a tots els lectors, grans i 

petits!

A partir de 8 anys

Editorial: Norte Sur, 2008

ISBN: 9788493650124



EL NIÑO QUE DOMÓ EL VIENTO
( William KAMKWAMBA)

El somni d'un nen pot canviar el món sencer: la història real de 

William Kamkwamba, un heroi del nostre temps. Fabricat a 

partir de materials reciclats, metall i fragments de bicicletes, el 

molí de William va portar l'electricitat a casa seva i va ajudar a 

la seva família a obtenir l'aigua que necessitava per als seus 

cultius.

A partit de 10 anys

Editorial: B de block, 2018

ISBN: 9788417424121

https://synusia.cc/ca/llibre/dom-viento


llibres informatius

i de coneixements



RESCATPLANETA
 (Patrick George)

Residus plàstics? Contaminació? Estalvi d'energia? Com 

explicar-ho als nens i nenes? Aquest és un llibre de petits 

gestos, divertits i pràctics, que ajudaran a fer que el nostre món 

sigui un lloc més verd. Gira les pàgines transparents per a veure 

els beneficis de cada gest.

De 3 a 6 anys

Editorial: Juventud, 2019

ISBN: 9788426145703



LOTA, LA CATXALOTA
(Col·lectiu Rosa Sardina i Roser 

Rimbau)

Al mar cada vegada hi ha més residus. La Lota, la catxalota, 

vol saber d’on ve tota aquella brutícia. Amb el seu amic 

Malacu, el cranc, decideixen començar una investigació que 

els porta, primer, a un vaixell ple de turistes i, després, a un 

port. Allà veuran com els plàstics envolten la vida dels 

humans... Un llibre sobre el medi ambient en què els animals

tenen la paraula.

De 3 a 6 anys

Editorial: Takatuka, 2019

ISBN:9788417383541



QUAN EL GLAÇ

ES FON
(Rosie Eve)

La tempesta s’apropa, el clima està canviant. El sol està fonent

el casquet polar. Hi ha massa aigua i no hi ha prou glaç.

En un Àrtic alterat pel clima, aquest és el  viatge èpic d’un os

polar, valent i ple d’esperança.

A partir de 6 anys

Editorial: Zahorí Books, 2018

ISBN: 9788417374129



 LA MARE I EL 

MAR

 (HEEYOUNG KO, Eva 

Armisén i Santi Balmes)

La mare és una haenyeo, una dona del mar. Cada dia, entra a 

l'aigua i aguanta la respiració per pescar. Només se 

n'emporta allò que el mar li permet i el cuida com si fos un 

jardí de flors, perquè, quan jo sigui gran, també pugui nedar 

entre les onades i convertir-me en una dona del mar.

A partir de 6 anys

Editorial: Principal de los libros, 2019

ISBN: 9788417333720



Al cel cabretes... 
(Lola Casas, Alfred R. Picó

i Mercè Galí)

El cel és un escenari ple de sorpreses! Una poetessa i un 

meteoròleg que estimen el cel ens fan descobrir que la 

meteorologia és plena de curiositats, de poesia i de música.

Voleu saber que se sent viatjant per l’atmosfera, com sona una 

tempesta musical o, quin és el país del món amb més tempestes 

elèctriques?

A partir de 6 anys

Editorial: Barcanova, 2016

ISBN: 9788448939267



El nostre planeta 

Aigua
(Isabel Thomas)

L’aigua cobreix la major part del nostre planeta. És essencial 

per a tots els éssers vius. Amb aquest llibre aprendràs a: 

explorar com l’aigua dóna forma al nostre món i com la 

utilitzem en la nostra vida diària, investigar els diferents 

estats de l’aigua. I crear un petit estany al teu jardí.  El nostre 
planeta aigua ajuda els nens a connectar i descobrir el món 

que els envolta.

De 6 a 12 anys

Editorial: Instituto Monsa de Ediciones, 2020

ISBN: 9788416500857



Sin agua nada es posible
(CHRISTINA STEINLEIN I MIEKE SCHEIER)

Els nens escolten una vegada i una altra que han de fer servir 

l'aigua amb moderació. Per què? S'esgota l'aigua en algun 

moment? A qui li pertany? Què fa que l'aigua sigui tan especial? 

Un poderós llibre de no-ficció que explica molt, però també 

mostra com preservem el nostre recurs més important perquè 

tothom pugui beneficiar-se d'ell.

De 6 a 12 anys

Editorial: Lóguez Ediciones, 2020

ISBN: 9788412158366



L’AIGUA AL TEU ABAST
(François Michel i Gérard Bertolini)

Sabies que la vida a la Terra depèn de l'aigua? Sabies que 

l'aigua circula per tot el planeta en un cicle permanent? En 

forma de precipitacions, fluint per la superfície o pel subsòl, 

l'aigua és indispensable per a tots els éssers vius. Per a tu, 

utilitzar l'aigua diàriament és un fet normal, però... saps d'on 

ve l'aigua de l'aixeta? Saps com esdevé potable? Aquesta 

riquesa, mal repartida, no és pas inesgotable.

De 6 a 12 anys

Editorial: Empúries, 2008

ISBN: 9788497873024

https://www.grup62.cat/autor/francois-michel/000004546


ríos.

un largo viaje por 

mares,  lagos y ríos 
(Peter Goes)

Navega pel Nil, solca l'Amazones, descendeix fins al delta de 

Mekong, descobreix el Mississipí, recorre la riba del Danubi i 

remunta el Tàmesi. Aquest és un majestuós viatge al voltant de 

el món seguint el curs dels rius. Descobreix fets fascinants i una 

infinitat de dades curioses.

De 6 a 12 anys

Editorial: Maeva, 2018

ISBN: 9788417108700



Canvi climàtic
(Yayo Herrero, María González 

i Berta Páramo)

Durant desenes de milers d’anys, els éssers humans van 

viure utilitzant l’energia del sol, de les marees, dels vents o 

de la llenya per cobrir les necessitats que tenien. Tanmateix, 

a partir de la Revolució Industrial es va començar a fer 

servir de manera massiva el carbó, el petroli i el gas natural. 

Així es va engegar una economia i un  creixement que ha 

provocat l’escalfament global i, com a conseqüència, el canvi

climàtic, un problema ecològic que posa en risc la vida tal 

com la coneixem.

De 8 a 12 anys

Editorial: Litera, 2019

ISBN: 9788412015034



Plasticus maritimus.

Una especie invasora 
(Ana Pêgo i Isabel Minhós)

Cada hora que passa, mil tones de plàstic van a parar als oceans.

L'equivalent a un camió ple de plàstic per minut! Pel fet de ser 

artificial, invasora, contaminant i tenir una vida tan llarga, es 

mereix tenir els dies comptats!

De 8 a 12 anys

Editorial: Kalandraka, 2020

ISBN: 9788416804924






