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 Christian Perrissin. Il.: Tom Tirabosco 

Kongo. Dibbuks. 
El jove capità de marina Josef Konrad Korzeniowski 

recorrerà el riu Congo i coneixerà la verdadera cara 

del colonialisme que el marcarà físicament i 

moralment per tota la seva vida. 

 

 

 

 María Solar 

L’expedició del doctor Balmis. Bromera. 

El doctor Balmis és un metge pioner en 

vacunacions, les seves investigacions el portaran 

a fer un viatge cap a Amèrica amb 22 nens orfes 

portadors de la vacuna de la verola. 

  

Il.: Jess Pauwels 

  Diversos autors 

Antologia de poesia catalana. Proa. 

Un viatge lector per 800 anys de creació poètica 

en català, des dels trobadors dels segles XII i XIII 

Guillem de Berguedà i Cerverí de Girona, fins a 

Maria-Mercè Marçal. 

 

Per a gent adulta  Coneixements 
 Aki Shimazaki 

Hôzuki la librería de Mitsuko. Nórdica. 

Mitsuko té una llibreria de vell. Viu amb la seva 

mare i el seu fill. La seva vida farà un canvi quan 

coneix a una dona que li encarrega llibres de 

filosofia. 

  Maggie Mayhem,  Kim Sears. Il.: Helen Hancocks 

Com tenir cura del teu humà : una guia per a 
gossos. Impedimenta. 

La gossa Maggie dona consells per facilitar la 

convivència amb les persones i desenvolupar un 

millor vincle amb elles. 

 
Isaac Rosa. Il.: Mikko 

Tu futuro empieza aquí. Nube de tinta. 

Una novel·la gràfica que parla de jovent que 

volen estudiar i treballar però no poden. Solament 

ho aconseguirà qui es manté amb una actitud 

ferma i solidària. 

  Motoko Matsuda 

Los exploradores de huesos. Océano. 

Els ossos amaguen molts secrets. Serveixen per 

protegir i sostenir el cos. També són fàbriques de 

sang, n’hi ha que són tous, quan es trenquen es 

regeneren sols, n’hi ha de moltes formes... 

 
Alain Serres. Il.: Bruno Heitz 

Cómo enseñar a tus padres a disfrutar de los 
libros para niños. SM. 

Compartint lectures en família coneixerem 

històries en els llibres infantils que ens ajudaran a 

entendre millor els nens i les nenes. 

  Katie Cotton. Il.: Stephen Walton 

Comptant lleons. Flamboyant. 

Conèixer la vida d’aquests 10 animals ens ajudarà 

a que la seva espècie no estigui en perill 

d’extinció i que la seva vida no sigui vulnerable a 

les accions dels humans sobre el medi. 

http://jesspauwels.be/


A partir de 3 anys  I2: A partir de 8 anys 
 Claudia Bielinsky 

Maletes amb sorpreses. Baula. 

Quantes maletes hi ha en aquest llibre! Què hi 

haurà dins la maleta de l’os Armand?,  i en la de 

la milpeus Marga?, i en la del senyor talp?, i la 

senyora oca que hi portarà? 

  Moni Port 

El llibre valent. Takatuka. 

Vèncer la por ens fa forts i coratjosos. Les 

persones valentes fan sovint descobertes 

sorprenents. És normal tenir por, les persones i 

els animals ens pot espantar alguna cosa. 

 Cally Stronk. Il.: Constanze V. Kitzing 

Nunú juga. Kalandraka. 

Nunú és un elefantet que es fa un fart de jugar 

amb totes les joguines que té a casa seva. Però 

no us ho imaginarieu mai de quina manera es 

diverteix de valent. 

  Cerrie Burnell. Il.: Laura Ellen Anderson. 

Harper i el paraigua màgic. La Galera. 

Quan la Harper es posa a buscar a Mitjanit, 

descobreix que tots els gats de la Ciutat dels 

Núvols han desaparegut. Costi el que costi la 

Harper vol trobar a totes les mascotes. 

 Olivia Cosneau 

I tu com dorms? Combel. 

Tots els animals busquen una manera còmoda 

per anar a dormir. N’hi ha que dormen cap per 

avall, altres amagats, altres damunt d’un llitet i  

n’hi ha que els hi agrada als braços de la mare. 

  Harriet Muncaster 

Isadora Moon va al ballet. Alfaguara. 

La Isadora Moon és una nena especial, mig fada, 

mig vampir. Li agrada molt el ballet. Un dia la 

seva mestra va organitzar una sortida per anar  a 

veure un espectacle molt especial. 

I1: A partir de 6 anys  I3: A partir de 10 anys 
 Julia Donaldson. Il.: Axel Scheffler 

El gegant més elegant. Brúixola. 

Jonàs està cansat de ser un gegant molt 

descuidat i decideix que vol ser el més elegant. 

Això no serà fàcil ja que quan torna a casa es 

troba diversos animals que li demanaran ajuda. 

  Oriol Canosa. Il.: Gabriel Salvadó 

L’illa de Paidonèsia. La Galera. 

El Nicolau té nou anys i s’acaba d’independitzar 

dels pares. Viu en una illa deserta al mig del 

Carib, un lloc on no hi ha mestres, ni pares, ni 

ningú que li digui el què ha de fer. 

 Gusti 

La mosca. Serres. 

Com n’estava de contenta la mosca! Havia decidit 

que seria el dia perfecte per anar a banyar-se. Va 

preparar tot el que necessitava, però no va 

preveure el que podria passar. 

  Roald Dahl 

El Gran Gigante Bonachón. Alfaguara. 

El gegant d’aquesta història no és un gegant 

qualsevol, és amable, sobretot amb la petita 

Sofia. Junts es dedicaran a parar els peus als 

altres gegants que van pel món menjant-se a la 

gent. 

 
 Leo Lionni 

Neda-que-neda. Kalandraka. 

Neda-que-neda és un peixet negre que es queda 

sol quan unes tonyines es mengen els peixets 

vermells. Des de llavors aconsella a tots els 

peixets que la unió fa la força per vèncer al peix 

gran. 

 

  Jörg Müller 

El soldadito de plomo. Lóguez. 

Història d’un viatge perillós d’un soldat de joguina 

i una nina que són abocats a les escombraries. 

Amb similituds amb el conte original però amb un 

final sorprenent. 

 


