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 Anne-Laure Bondoux 

Les llàgrimes de l’assassí. Baula. 

La casa on vivien el Paolo Poloverdo i els seus pares 
era a la fi del món. De tant en tant hi arribava algun 

foraster buscant el que no trobava enlloc, fins que 
un dia va arribar un assassí per quedar-s’hi. 

 

 Wendy Lichtman. Il.: Ana Bermejo 
Secrets, mentides i matemàtiques. Estrella Polar. 

La Tess veu la vida i tot el seu entorn de forma 
matemàtica. Sabrà resoldre tot el que li va 

succeint? Exàmens robats, amistat, dubtes de la 

mare, relació amb els professors... 

 
 

Il: Miguel Angel Camprubíí 

  John Boyne 
En Moah Barleywater fuig de casa. Empúries. 

En Noah creu que la millor manera de resoldre 
problemes és fer veure que no existeixen, per 

això un dia decideix fugir de casa. Aquesta fugida 

farà que s’enfronti als problemes. 

 

Per a gent adulta  Coneixements 
 Pau Riba 

Sa meu mare. Ara Llibres. 
Els darrers anys de la vida de la seva mare, Pau 

Riba els va passar acompanyant-la i descobrint 
coses noves en cada fet quotidià que compartia 

amb ella. 

  Carl Johanson 

Cotxes de tota mena. Maeva. 
Un llibre ple de cotxes i altres mitjans de 

transport ben curiosos. Sembla un catàleg i uneix 
vehicles comuns amb vehicles extraordinaris: des 

de camions de bombers fins a cotxes llibre. 

 Carson McCullers 

El cor és un caçador solitari. Labutxaca. 
En un poblet del sud dels Estats Units, hi viu John 

Singer, un sordmut solitari que, gràcies al seu 

posat atent i amable, es guanya la confiança de 
tota mena de gent. 

  Mª Isabel Sánchez. Il.: Elisa Munsó 

Agatha Christie. Alba. 
L’Agatha i la seva mare tenien el costum de llegir 

contes cada tarda. Més endavant quan l’Agatha 

sigui gran es convertirà en l’escriptora més llegida 
de tots els temps. 

 Sylvia Comas 

Burbujas de paz. Nube de tinta. 
La plena consciència és una manera de 

desenvolupar un millor autoconeixement i una 
millor autoconsciència. Ens cal aprendre habilitats 

per una millor gestió de les nostres emocions. 

  Piotr Socha 

Abejas. Maeva. 
Les abelles són uns insectes que viuen en 

colònies i es passen tot el dia treballant. Tenen 
cura de les larves, es comuniquen ballant, 

pol·linitzen plantes, fan mel, cera i gelea real… 



A partir de 3 anys  I2: A partir de 8 anys 
 Meritxell Martí. Il.: Xavier Salomó 

Bona nit. Combel. 
Bona nit lluna. 
Bona nit estels. 

Bona nit arbre... 
Tots a fer nones! Què hi ha algú despert? 

  Alfredo Gómez Cerdá. Il.: Carmen Queralt 

El monstre i la bibliotecària. Baula. 

A la ciutat d’Albacete hi viu un monstre al que li 
agraden els dies molt freds i no suporta la calor. 

Un dia molt calorós va a parar en un lloc que mai 
s’hauria imaginat. 

 Cally Stronk. Il.: Constance v. Kitzing 
Nunú juga. Kalandraka. 

En Nunú alça la pota 
per xutar fort la pilota. 

S’ho passa encara millor 

amb els blocs de construcció... 

  Muntsa Fernández, Joana Raspall. Il.: Mercè Galí 
Joana de les paraules clares. El Cep i la Nansa. 

Aquesta és la història d’una nena a la que li 
agradaven les paraules i els llibres que contenien 

històries que  la fessin somiar. Més tardes va 

convertir en bibliotecària i escriptora. 

 Emily Gravett 
Gossos. MacMillan. 

Hi ha molts tipus de gossos: grans, petits, 
silenciosos, peluts, amb taques, lents, elegants, 

entremaliats, amb mal geni... i a tu quin és el gos 
que t’agrada més? 

  Jeffrey Brown 
Academia Jedi. Planeta Cómic. 

El Roan havia volgut sempre anar a l’Escola de 
Pilots, però al ser rebutjat no va tenir cap més 

remei que aprofitar la invitació que li van fer per 
anar a l’Acadèmia Jedi. 

I1: A partir de 6 anys  I3: A partir de 10 anys 
 Ian Falconer 

L’Olivia i les princeses. Andana. 

L’Olivia no entén perquè totes les nenes volen ser 
princeses. Ella vol ser especial i no vol ser igual 

que les altres nenes. Després de pensar molt ja té 
decidit que és el que serà quan sigui gran. 

  Mario Satz. Il.: Zuzanna Celej 

L’ocarina blava. Babulinka. 

En Baba Ganush, un noi de dotze anys, ha de 
fugir de Casablanca ja que el seu oncle li vol 

prendre el seu tresor. Farà un llarg viatge per 
Àfrica on descobrirà quin és el seu distí. 

 Kazuo Iwamura 

Reflexiones de una ranita. Pastel de luna. 
La Granoteta està molt pensativa intentant 

entendre tot el que l’envolta. Sort en té de trobar-

se el seu amic Ratolinet que voldrà compartir amb 
ella tots els seus pensaments. 

  Jaume Copons. Il.: Teo Peiró 

En Caratallada i els altres. La Galera. 
En Jan i els seus companys de classe aniran 

d’excursió a la Muntanya dels Dos Forats. Quan hi 

pensa a en Jan li agafa una por inexplicable, però 
serà allí on descobrirà que la unió fa la força.  

 Luciano Lozano 

Bea baila. Tres Tigres Tristes. 
A la Bea no li agrada anar a l’escola, s’avorreix. 

Un dia un psicòleg recomana a la mare de la Bea 

que la porti a classe de dansa. A partir d’aquell 
moment la vida de la Bea donarà un gir inesperat. 

  Carlo Collodi. Il.: Axel Scheffler 

Las aventuras del mono Pipí. Siruela. 
Pipí és un mico de color rosa, entremaliat i rebel. 

Li encanta viure aventures, però no sempre 

acaben bé. De tot això n’aprendrà que cal seguir 
exemple dels més grans i dir sempre la veritat. 
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