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 Mario Benedetti 

Antología poètica. Alianza. 
Ya lo sabemos 

és difícil 

decir que no 
decir no quiero... 

 

 Rick Riordan 

El mar del monstres. Salamandra. 

Percy Jackson és fill d’un déu i una mortal. El seu 
destí és ple d’aventures. Aquesta vegada haurà de 

guanyar a un enemic que vol destruir el perímetre 
màgic que protegeix el Campament mestís. 

                           

                                   Il.: Ian Falconer 

 Rosa Maria Colom 

Coppelius, el creador d’autòmats. Bromera. 

Per al Jan, el violí serà el culpable de la mort de sa 
mare. Un dia descobreix que l’única manera de 

tornar-la a la vida és construir un autòmat 
perfecte, que sigui com ella. 

 

 
 

 

Per a gent adulta  Coneixements 
 Irene Solà 

Canto jo i la muntanya balla. Anagrama. 

Història explicada per diversos personatges, però 

aquests no solament són persones, també ho fan 
éssers fantàstics com les dones d’aigua o elements 

de la natura com cabirols, muntanyes i núvols. 

  Magdalena Konečná 
Els colors de la natura. Cossetània. 

Els colors de la natura són tan meravellosos i 

diversos que inspiren la gent a l’hora de posar nom 
a tots els matisos mitjançant plantes, animals i 

minerals.  

 Dulce Chacón 

La voz dormida. Alfaguara. 
Un grup de dones, empresonades a la presó 

madrilenya de dones de Ventas, tenen la dignitat i 
el coratge com a única arma per a enfrontar-se a 

la humiliació, la tortura i la mort. 

  Virginie Aladjidi. Il.: Emmanuelle Tchoukriel 

Inventari dels dinosaures. Kalandraka. 
Un munt de dades sobre la classificació, 

descoberta i descripció dels principals dinosaures 
de 47 espècies diferents agrupades en períodes 

geològics. 

  Fernando Alberca 

Pequeños grandes lectores. Vergara. 
Cal potenciar la intel·ligència racional i emocional 

dels nens i nenes aportant les eines necessàries 

per a solucionar els obstacles i les dificultats que 
estan associats a la lectura. 

 
 

  
Bernadette Gervais 

La granota. Joventut. 
Quantes coses sabem de les granotes? 

Acompanyant a la granota podrem descobrir els 

secrets que amaga, la diversitat, els recursos i els 
perills que comporta la natura. 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Pres%C3%B3_de_dones_de_Ventas
https://ca.wikipedia.org/wiki/Pres%C3%B3_de_dones_de_Ventas


A partir de 3 anys  I2: A partir de 8 anys 
 Antonio Rubio. Il.: Óscar Villán 

Cocodrilo. Kalandraka. 
Un poema acumulatiu on un cocodril fa un llarg 

recorregut entre objectes i el seu color.  
Verde, verde, verde 

el cocodrilo que muerde... 
 

  Aaron Blabey 

Males bèsties. Episodi 1. Barcanova. 
Els Senyors Llop, Tauró, Serp i Piranya són males 

bèsties; tothom ho sap. Són espantosos i 
perillosos. Però resulta que volen ser herois i, per 

demostrar-ho, decideixen fer bones obres... 
  Paula Vásquez 

¿Quién soy yo? Loqueleo. 

Un animal es pregunta qui és ja que han deixat 

sense acabar el seu dibuix. Amb paciència i un bon 
dibuixant s’arribarà a descobrir qui és aquest 

protagonista. 

  Jeanette Winter 
La bibliotecària de Bàssara. Joventut. 

L’Alia va ser la bibliotecària de Bàssora, una ciutat 

a l’Iraq durant catorze anys. La biblioteca era un 
lloc de trobada per a tots aquells que estimen els 

llibres. Fins que va començar la guerra.  

 Ellie Bethel. Il.: Alexandra Colombo 
El capità Superverd. Joventut. 

La ciutat s’ofega en els munts d’escombraries, per 

la mandra i el malbaratament dels seus habitants, 
però el Capità Superverd arriba per a rescatar a la 

ciutat i demostrar que el reciclatge és divertit. 

  Vanesa Amat 
Quin embolic! Eumo. 

És un ull vora el camí 

sembla una petita estrella 
i enfilada dalt d’un bri 

obre i tanca la parpella. 

I1: A partir de 6 anys  I3: A partir de 10 anys 
 Brigitte Weninger. Il.: Anna Anastasova 

Corre, pardalet. Joventut. 

El pardal i el ratolí són bons amics i juguen sovint. 
Un dia de tempesta l’ocellet cau a terra, queda ferit 

i no pot moure’s. Serà el ratolí qui l’ajudarà a viure 

la vida d’una altra manera. 
 

  Lluís Prats. Il.: Anna Baquero 
Corporació d’alienígenes, SA. Barcanova. 

El Nico es deixa enganyar pel seu pare quan li diu 
que la seva feina és anar a caçar alienígenes, 

d’aquesta manera descobreix un nou món 

emocionant i fabulós. 

 Lorenz Pauli. Il.: Kathrin Schärer 
Pèl i plomes. Takatuka. 

El gos i la gallina actuen plegats per primera 
vegada. Representaran la seva pròpia història: la 

gallina somia trobar un tresor pirata i al gos li 
agradaria tenir un amic alt i fort.  

  Craig Thompson 
Almóndigas del espacio. Astiberri. 

La Violet ha d’anar a una missió per salvar el seu 
pare que ha desaparegut mentre feia una feina 

molt arriscada. Ningú impedirà que la Violet amb 
un grup d’amics iniciïn aquesta aventura espacial.  

  Christian Voltz 

Un pastís per berenar. Kalandraka. 

Fer pastís no és tan fàcil com sembla, ni quan ho 
expliquen els receptaris, ni els dispositius mòbils. 

El pobre senyor Amadeu està desesperat davant la 
imminent arribada de la seva convidada. 

  Laia Longan 

L’hivern que vam aprendre a volar. Animallibres. 
L’hivern en que el Jakob i l'Ava es van conèixer 

faltava poc per a la fi de la II Guerra Mundial i la 

petita illa de Noruega on vivien estava ocupada 
pels alemanys.  

  


