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 Stefanie Zweig 

Corazón kikuyu. Edelvives. 

Vivian és una nena jueva que fugint amb el seu 
pare de la persecució nazi arriba a l’Àfrica. Allí 

coneixerà un nen, en Jogona que té la mateixa edat 
que ella i establiran uns forts lligams d’amistat. 

 

  

 Gloria Fuertes. Il.: Noemí Villamuza 
Geografía humana y otros poemas. Nórdica. 

...Porque sin pedirlo ni beberlo 
nos enviaron al pelotón de los torpes 

nos ordenaron atacar antes de defendernos, 

nos obligaron a pegar... 

 
  

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Il.: Patrick Girouard 

  Laura Gallego García 
El col·leccionista de rellotges extraordinaris. Cruïlla. 

Per salvar l’ànima de la seva madrastra, en 
Jonathan ha de trobar un rellotge molt especial, 

que és a la Ciutat Antiga. Però aquest és un lloc 

tan fascinador com misteriós. 

 

Per a gent adulta  Coneixements 
 Anna M. Villalonga 

El somriure de Darwin. Llibres del delicte. 
Tres històries entrellaçades. Max, persona sense 

sostre que sobreviu amb el seu gos. Noemí, 
secretària amb un passat fosc que no vol 

afrontar. Ivan, un jove violent i amb prejudicis.  
 

  Steve Jenkins, Robin Page 

Què faries amb una cua com aquesta? Joventut. 
Els animals utilitzen el nas, les orelles, la cua, els 

ulls, la boca i el peus de maneres diferents. Si 
fossis una girafa, t’espolsaries les mosques 

empipadores amb la cua. 

 Maria Dzielska 

Hipatía de Alejandría. Siruela. 
Hipàtia d’Alexandria fou una filòsofa neoplatònica, 

científica i mestra que va destacar i que feu una 

grana contribució en els camps de la matemàtica i 
l’astronomia. 

 
 

  Mar Cerdà 

Familiari. Comanegra. 
Tot és possible quan es parla de famílies i la 

combinació entre cadascun dels seus membres 

pot ser molt gran i cadascuna d’elles única i 
especial.  

 Fran Nuño 

Ideas prácticas para animar la lectura desde casa. 
Bereneci. 

És important que a la llar hi hagi un bon ambient 
lector. Llibres i lectura per tot arreu i que els 

infants vegin que els adults gaudim amb la lectura. 

  José Ramón Alonso. Il.: Beatriz Barbero-Gil 

¡Mira al cielo! Juventud. 
Quan mirem al cel hi podem veure moltes coses 

però a la vegada també ens fem moltes 
preguntes. Possiblement les respostes i altres 

anècdotes les podrem trobar en aquest llibre. 

http://drawboy.blogspot.com.br/


A partir de 3 anys  I2: A partir de 8 anys 
 Dick Bruna 

Miffy a la platja. Destino. 

La Miffy, aquesta conilleta blanca, petita, bufona i 
entremaliada se’n va a la platja. És allí on 

començarà una nova aventura amb els seus 
millors amics. 

  Sylvia Plath. Il.: Quentin Blake 

El libro de las camas. Libros del Zorro Rojo. 

La mayoría son camas 
de dormir y descansar, 

pero las mejores sirven 
para muchas cosas más. 

 Julia Donaldson. Il.: Axel Scheffler 
Juguem a fet i amagar. Joventut. 

La Gallina vol jugar i li proposa a la Porqueta si 
vol jugar amb ella i buscar-la per tot el Bosc de la 

Gla.  A la Porqueta li costarà trobar a la Gallina ja 

que aquesta sap amagar-se molt bé. 

  Il.: Guillaume Long 
101 bones raons per no parar de llegir. Barcanova. 

El llibre és fet de paper i de tinta, però també de 
moltes altres coses. Cada llibre és una aventura 

diferent per a cada lector i moltes raons per llegir-

lo: et fascina, et remou, et porta lluny... 

 Mariana Ruiz Johnson 
Enfilant el caminet. Kalandraka. 

Elefants, cuques, ossos, ratolins i uns quants 
animals més van marxant per un caminet fins 

arribar a trobar-se en una festa d’aniversari ben 
curiosa. 

  María Durán Montes 
Diario interestelar. Modernito Book. 

Aquest llibre sense text ens convida a viatjar amb 
els seus dos personatges per molts llocs del 

planeta fins arribar a trobar un tresor amagat a la 
fi del món. 

I1: A partir de 6 anys  I3: A partir de 10 anys 
 Gracia Iglesias. Il.: Guridi 

Moustache. Lata de Sal. 

En Moustache era un gat elegant i refinat, un gat 
educat i presumit. Com que també és molt curiós, 

un dia es va cremar els seus meravellosos bigotis. 
Això va ser una desgràcia per un gat com ell! 

  Toon Tellegen. Il.: Rotraut Susanne Berner 

Mi padre. Siruela. 

El dia que en Jozef va trobar el seu pare ja no es 
va separar mai més d’ell. Un pare una mica 

especial, molt alt, a vegades invisible, plora 
llàgrimes de cocodril i una mica complicat. 

 Anna Manso. Il.: Gabriel Salvadó 

La llista d’aniversari. Cruïlla. 
El pare i la mare de la protagonista d’aquesta 

història li van demanar que fes una llista de 

regals, però amb la condició de que havien de ser 
coses que no s’haguessin de guardar.  

  Anne Fine. Il.: Julio Sánchez 

Com escriure realment malament. Cruïlla. 
En Mateu ha arribat a una nova escola on tothom 

és bona persona. Com a company de taula té en 

Simó, un noi que no para de moure’s i riure 
gargots en una llibreta. 

 Mia Cassany, Miquel Casal 

Frankfurt, un gos amb classe. Mosquito. 
El Frankfurt viu a casa d’en Pierre des de que se’l 

va trobar al carrer. Té de tot i no li falta de res. 

Solament li sobra el seu nom que no li agrada 
gens. 

  Davide Cali. Il.: Serge Bloch 

L’enemic. Takatuka. 
És la guerra. Dues trinxeres enmig del no-res. 

Dos bàndols que es vigilen mútuament amb la 

sensació d'abandonament. L'enemic és cruel, 
l'enemic no té pietat, la guerra és culpa seva. 

 


