
JN: A partir de 12 anys   

DESEMBRE 2019 
Número 44 

 

 Josep Lorman 

Ebre avall. Planeta Oxford. 

Quatre nois i dues noies decideixen recórrer tot el 
riu Ebre. Durant el viatge viuran moltes aventures i 

coneixeran indrets inesperats. També aprendran 
que la convivència diària no és cosa fàcil.  

 

 Philippa Pearce 
El jardí de mitjanit. Viena. 

En Tom ha d’anar a passar les vacances a casa 
dels seus oncles. Quan es pensava que tot seria 

un avorriment, la seva curiositat l’empeny a la 

descoberta d’un jardí que de dia no hi és.  
 

             

                                     
 

 
 

                                        Il.: Marysya Rudska                                         

 Mario Torrecillas. Il.: Artur Laperla 
Una pequeña mentira. Astiberri. 

Enzo juga en un equip de futbol del seu poble i 
viu amb el seu pare que pateix una depressió. Li 

faran una prova per anar a jugar a Anglaterra, si 

ho aconsegueix sap que ajudarà al seu pare. 

 

Per a gent adulta  Coneixements 
 Paulina Chiziane 

Vientos del Apocalipsis. Txalaparta. 
La guerra civil que va patir el poble de Moçambic 

va sembrar rivalitats entre poblats, odi, 
humiliacions, supersticions i sofriment a tota la 

població que va viure la seva pitjor tragèdia.  

  Emily Bone. Il.: Peter Allen 

De dónde vienen los alimentos. Usborne. 
Quants ous pot pondre una gallina en un any? Els 

grangers crien vaques solament per vendre la 
llet? Quines plantes creixen en hivernacles? Per a 

què es conrea el blat? 
  Tatiana Tibuleac 

El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes. 
Impedimenta.  

Aleksy recorda el darrer estiu que va passar amb 

la seva mare. La intensitat de les emocions que 
van viure els dos farà possible una reconciliació. 

  Kobi Yamada. Il.: Mae Besom 

Què en fas, d’un problema? BiraBiro. 
Els problemes ens repten, ens modelen, ens 

empenyen i ens ajuden a descobrir la nostra 

fortalesa, valentia i capacitat. Encara que no els 
vulguem, els problemes ens poden transformar. 

 Katia Hueso 

Jugar al aire libre. Plataforma. 
Els nens i les nenes cada vegada juguen menys a 

l’aire lliure. És un aquest entorn que el tipus de 
joc que fan sigui els més beneficiós per al 

desenvolupament emocional, físic i emocional. 

  
Maranke Rinck. Il.: Martijn van der Linden 

Tangram Gat. Ekaré. 
Un nen s’estava avorrint moltíssim fins que va 

tenir a les mans un tangram. De mica en mica 
anirà descobrint que amb aquelles set peces 

podrà fer qualsevol cosa. 



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

A dormir gatets!. Zahorí. 

Els gatets estan molt cansats ja és hora d’anar a 
dormir i tots han d’anar a buscar l’habitació del 

seu color. Quan tots ja estan dins del seu llit 
podem veure en quina casa més alegre viuen. 

  Nastasia Rugani. Il.: Charline Collette 

El petit cuidador d’insectes. Nórdica. 

En Noc ha de continuar amb la feina del seu pare 
quan es jubila, ser el cuidador d’insectes, però li 

fan por i té molts dubtes. A la seva germana gran 
Lulú, no li faria res continuar amb la tradició. 

 Hector Dexet 
Cases. Patio. 
Quants tipus de cases hi ha? Vols saber com són 

les cases d’una illa, d’un poble, d’una ciutat, dels 

cargols, dels ocells, de les abelles, dels esquirols i 
dels fantasmes? 

  Barbara Cantini 
Mortina: una història per morir-se de riure. La Galera. 

La Mortina és una nena zombi. Viu amb la seva 
tia que no la deixa sortir a jugar perquè la gent es 

podria espantar. En la festa de Halloween tindrà 

l’oportunitat de donar-se a conèixer. 

 Jean Jullien 
Abans & Després. Combel. 

Què va ser abans, l’ou o la gallina? Què passa 
després de prendre el sol i no et treus les ulleres? 

Les respostes a les preguntes que es plantegen 
són narrades amb molt d’humor i enginy.  

  Il.: Morad Abselam 
Plouen poemes! Eumo. 

La papallona, vola, vola, 
tens les ales de colors,  

el teu cos és tan lleuger 
com la seda o el paper. 

I1: A partir de 6 anys  I3: A partir de 10 anys 
 Mar Pavón. Il.: Anna laura Cantone 

Un monstre terrorífic. Tramuntana. 
La Glòria volia crear un monstre terrorífic per 

espantar el pare i la mare, però després de 
diversos intents fallits, ja començava a estar-ne 

farta. Llavors, una nit va passar quelcom 
inesperat. inesperada… 

  Roberto Innocenti 

El meu vaixell. Kalandraka. 
Aquesta és la història d'un lleial capità i el seu 

estimat vaixell, Clementine, que durant gairebé 
mig segle la dècada de 1930 va recórrer els ports 

del món sencer. 

 Adam Lehrhaupt. Il.: Matthew Forsythe 
No obris aquest llibre! Joventut. 

Si es comença a llegir aquest llibre vol dir que no 

s’ha fet cas de les advertències del principi. De 
sobte apareixeran un munt de micos entremaliats 

i caldrà arreglar la catàstrofe que han provocat. 

  William Steig 
L’illa de l’Abel. Blackie Books. 

L’Abel és un ratolí feliç que viu amb la seva 

estimada Amanda. Un dia de tempesta és 
arrossegat riu avall fins a una illa deserta. Allà 

haurà d’aprendre a sobreviure. 

 Victor Hugo. Il: Noemí Villamuza 
El geperut de Notre-Dame. Animallibres. 

Quasimodo viu al campanar de la catedral de 
Notre-Dame. El seu protector, el cruel Frolo, està 

obsessionat per la bella Esmeralda. Però 

Quasimodo vol salvar-la de les seves urpes. 
 

  William Joyce 
L’odissea de l’Ollie. Bambú. 

L’Ollie és el nino preferit d’en Billy, junts viuen les 
aventures més fantàstiques. Però hi ha el malvat 

rei pallasso Zozo que té com a objectiu segrestar 

les joguines preferides dels nens i les nenes. 

 


