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 Stephen Chbosky 

Les avantatges de ser un marginat. Sembra Llibres. 

Charlie és un adolescent introvertit. El suïcidi del seu 
millor amic l’omple d’inseguretats. Serà a l’institut 

quan comencin de nou les classes que amb l’ajuda 
d’un professor i els seus amics s’anirà trobant millor.  

 

 

 Jiro Taniguchi 
Los guardianes del Louvre. Ponent Mon. 

Un dibuixant japonès decideix quedar-se uns dies 
a Paris per visitar els seus museus. Durant una 

visita al Louvre descobrirà aspectes inesperats 

d’aquest museu.  

 
  

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Il.: Nerina Canzi 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

  Rick Riordan 
La piràmide vermella. La Galera. 

Dos germans que no es veuen gaire es reuneixen 
amb el seu pare per a un “experiment” en el que 

descobriran que els deus egipcis han despertat i 

que van contra la seva família. 

 

Per a gent adulta  Coneixements 
 David Marin 

Mala lluna. La Magrana. 
A l’observatori del Montsec apareix mort un 

astrònom. El telescopi quedà orientat, cap a 
Amaltea, la 5a lluna de Júpiter. El sergent Rull 

serà qui s’encarregarà de la investigació. 
 

  William Grill 

El viaje de Shackleton. Impedimenta. 
Shacklenton va voler creuar l’Antàrtic amb el 

vaixell Endurance. Aquest és un llibre on es narra 
les aventures i els perills que es va troba la 

tripulació durant tot el viatge.  

 Harper Lee 

Matar un rossinyol. Edicions 62. 
Atticus Finch és un advocat que decideix defensar 

un home negre acusat de violar una dona blanca 

en una comunitat dominada pels prejudicis racials 
i desconfiança cap a tot el que és diferent. 

  Jennifer Adams. Il.: Alison Oliver. 

Anna Karenina: el primer llibre de moda. 
CocoBooks. 

Una manera diferent d’aprendre els noms i les 

formes de diversos elements referits a la 
indumentària en temps de l’Anna Karenina.  

 
Eduard Estivill. Il.: Montse Domènech. 

Nous contes per abans d’anar a dormir. Planeta. 
Contes que proporcionen a pares i mares unes 

eines per educar als fills d’una manera fàcil i 
divertida per superar diferents temes que els 

afecten: relacions amb els companys, fòbies... 

  Saalai Selvam 

Dibujo de una ciudad. Thule. 
Tejú és una nena que viu a l’Índia, ens descriu i 

dibuixa el seu poble, la gent, els costums i com es 
guanyen la vida. Per fugir de la pobresa anirà a 

ciutat juntament amb la seva família. 



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

Hervé Tullet 

Ara vinc!. Patio. 

Un viatge fantàstic, ple d’emocions i sorpreses per 
anar explicant-lo amb veu alta tot fent servir 

sorolls i onomatopeies. 

  William Joice 

Els fantàstics llibres voladors del Sr Morris 
Lessmore. Andana. 
Un dia el sr. Morris Lessmore es troba un llibre 

que el porta fins a una biblioteca. A partir d’aquell 
moment es convertirà en la seva nova casa. 

 
 Jo Lodge 

Que té gana senyor Coc?. Baula. 

El senyor Coc té molta gana. Al matí fa un bon 
esmorzar, al migdia fa el dinar, a la tarda berena, 

per la nit sopa i encara li queden ganes de menjar 

més coses. 
 

  Antonio García Teijeiro. Il.: Tesa González 
¡Queda la música! Amigos de papel. 

Se levantó de la cama el pentagrama. 
No había nada. 

Solo silencio entre las rayas. 
Notas fugadas. 

 Anne Gutman. Il.: Georg Hallensleben. 
La Paula a la granja. Joventut. 

La Paula es passarà tot el dia a la granja. Estarà 
molt entretinguda buscant els cadells dels 

animals. Per trobar-los caldrà ajudar-la tot 
movent les pestanyes que hi ha al llibre. 

  Pablo Bernasconi 
El bruixot, l’horrible i el llibre vermell dels 
encanteris. Lumen. 
El bruixot Leitmeritz ajuda a tothom. Però quan el 

seu ajudant li agafa el llibre i demana un desig les 
conseqüències són inesperades.  

I1: A partir de 6 anys  I3: A partir de 10 anys 
 Miquel Berga. Il.: Lluís Farré. 

La bruixa de Cadaqués. Cruïlla. 

Cansats de tenir por i de les malifetes de la bruixa 
de Cadaqués, els gats i la mainada del poble van 

a buscar a en Salvador Dalí perquè els ajudi a fer-
la fora. 

  Reiner Zimnik 

Els timbalers. Lumen. 
Un grup de persones decideixen deixar la ciutat 
on han viscut sempre per a anar a buscar un altre 

lloc millor. Aquest viatge no serà fàcil i estarà ple 
de dificultats i obstacles. 

 Pia Lindenbaum 

La petita Messi i el seu estimat oncle. Takatuka. 
La petita Messi espera amb alegria que arribi el 

seu oncle Tomàs ja que fan un munt de coses 

tots dos junts, però apareix amb el Lourenço i es 
posa molt gelosa. 

  Anthony Browne. 

Voces en el parque. Fondo de Cultura Económica. 
Des de quatre punts de vista diferents s’explica 

una història que passa en un parc d’una ciutat 

qualsevol on es troben nens, nenes, pares, mares 
i mascotes. 

 
Natalia Colombo 

A prop. Kalandraka. 
El senyor Ànec i el senyor Conill es troben cada 

dia a l’hora d’anar a treballar i en altres moments 

del dia. Segurament podrien arribar a ser bons 
amics però no es coneixen i tampoc es relacionen.  

  
German Zullo. Il.: Albertine. 

Los rascacielos. Libros del Zorro Rojo. 
Dues persones molt riques decideixen construir la 

seva casa i cadascú aspira a edificar la casa més 

luxosa. Fins on podrà arribar la seva bogeria a 
l’hora de construir la seva casa? 

 


