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 Melvin Burgess. Il.: María Simavilla 

Billy Elliot. Cruïlla. 

A en Billy, el fill d'un miner del nord d'Anglaterra, 
la vida se li capgira un dia que, accidentalment, 

es fixa en unes nenes que fan ballet al mateix 
gimnàs on ell va de mala gana a fer boxa. 

 

 María Hesse. 
Frida Kahlo. Una biografia. Lumen. 

Un bell passeig il·lustrat per la vida i l’obra de la 
icònica pintora mexicana que va decidir viure amb 

intensitat, tant les desgràcies com les alegries que 

li va oferir l'existència. 
 

                           

                                         
 

 
 
 

 
 

 
 

 
            
                                          Il.: Alicja Kocurek                   

 Selena Soro 
Misteris de la Boira. Columna. 

A la Terra Fosca està prohibit estimar. L’Ordre 
Ministerial ha robat el temps de les persones i ha 

omplert el món de por. Només hi ha una 

esperança: una noia oculta entre la boira. 

 

Per a gent adulta  Coneixements 
 Irene Vallejo 

El infinito en un junco. Siruela. 
De fum, de pedra, de fang, de seda, de pell, 

d'arbres, de plàstic i de llum ... Un recorregut per 
la vida del llibre i de les persones que l'han 

salvaguardat durant gairebé trenta segles. 
 

  Seth Fishman. Il.: Isabel Greenberg 

Un trillón de estrellas. Océano. 
Tenim al nostre voltant un seguit de números, els 

inimaginables, els únics, els importants... Podem 
observar com les xifres poden canviar 

contínuament i aprendre a quantificar l’entorn. 

 J.M. Polls. Il.: Manu Ripoll 

Sisa. Els anys galàctics. Norma. 
El retrat d’una època en que música era sinònim 

d’alliberament, descoberta i denuncia. Un 

homenatge a la Barcelona dels 60 i els 70 en què 
hi apareixen les seus personatges més destacats. 

 

  María Solar. Il.: Gusti 

Tinc uns peus perfectes. Kalandraka. 
Barrejant ficció i coneixements, serà en Melcior 

Setciències qui ens ensenyarà des de diferents 

punts de vista (motriu, anatòmic, cultural...) 
curiositats sobre els peus. 

 
Ignasi Aragay 

El món us espera. Empúries. 

Una llarga carta als fills que planteja amb una 
senzillesa admirable el que cada un de nosaltres 

voldria expressar a les persones que estima o 
amb qui conviu.  

 

  
Kirsten Bradley. Il.: Aitch 

Flors i violes : un jardinet a casa. Libros del Zorro 

Rojo. 
Cuidar d’un jardí i observar la natura és quelcom 

que tots podem fer, fins i tot si només tenim un 
petit pati, un balcó o tan sols una finestra. 

https://bibliocolors.blogspot.com/search/label/Alicja%20Kocurek


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

Pupes i tiretes. Harper Collins. 

El conillet ha caigut i s’ha fet molta pupa! S’ha fet 
una ferida al colze i li surt sang. S’haurà de fer 

alguna cosa per curar-lo i no n’hi haurà prou en 
posar una tireta. 

  Lucie Lomová 

L’Anna i el Pep (2). Reservoir Books. 

L'Anna i el Pep són veïns, dos ratolinets de la 
mateixa edat. Els agrada molt jugar a detectius i 

buscar aventures, malgrat que als seus pares no 
ho vulguin.  

  Elena Odriozola 

Ja sé vestir-me sola. Modernas El Embudo. 
Aprendre a vestir-se sola pot ser una de les coses 

més difícils. On va això? Al cap o als peus. I això, 

està del dret o del revés? Per on em poso això, 
per dalt o per baix? 

  Ramon Besora. Il.: Àfrica Fanlo 

Laberint roig. Barcanova. 
Mostra l’arbrat 

molts nius d’ocells 

teixits, trenats, 
com obres d’art. 

 Hirotaka Nakano 

L’elefant surt a passejar. La Lata de Sal. 
Avui fa un dia meravellós. Per això l’elefant surt a 

fer un tomb. Es troba amb l’hipopòtam, amb el 

cocodril i fins i tot amb la tortuga, i tots volen 
passejar amb ell, però pujats a la seva esquena. 

  Astrid Lindgren. Il.: Ingrid Vang Nyman 

Pippi Calcesllargues. Kókinos. 
La Pippi viu sola a Vil·la Villekulla amb un cavall i 

un mico. També té una maleta plena de monedes 

d’or. A més és llesta, generosa, divertida, 
independent, imaginativa i amb molta força. 

I1: A partir de 6 anys  I3: A partir de 10 anys 
 Aaron Blabey 

Mos el gos. Barcanova. 
El Mos és un gos golafre i egoista. Vol totes les 

pilotes, tots els ossos, totes les joguines i es nega 
a compartir-lo amb el seu company Met. Però ser 

tan egoista pot tenir conseqüències nefastes.  

 

  Georgia Pritchett. Il.: Jamie Litter 

Wilf és el rei de la selva. Barcanova. 
Wilf és un nen a qui li preocupen molt totes les 

coses. Aquesta vegada se’n va de vacances a 
l’Àfrica i segurament alguna cosa anirà malament 

i haurà ser ell que ho impedeixi. 

 Víctor Aldea. Il.: Javier Andrada 

L'Estevet, quin bon amic! Cruïlla. 
L'Estevet i els seus amics s'ho passen d'allò més 

bé junts: van d'excursió amb bicicleta, es banyen 
a la piscina... Aquest és el ratolí més eixerit de la 

Vila de LlunaPruna. 
 

  Victoria Jamieson 

Preparada, lista ... ¡Bienvenida a clase! Maeva. 
La valenta Momo sempre es troba molt bé a la 

fira medieval on treballen els seus pares, però 
aquest any està apunt de començar una nova 

aventura èpica ja que comença la secundària. 
  Santiago González 

Un amigo inesperado. Tres Tigres Tristes. 

Guillo sempre ha volgut tenir un gos com a 

mascota. Però, un dia, en lloc d'un gos, rep com a 
regal un gall. Descobrirà entre curses i picades, 

que l'amistat és un camí ple de sorpreses. 

  Amanda Li 
Històries per a nenes i nens extraordinaris. E. Polar. 

Un munt d’històries de nens i nenes de tot el món 

que han superat adversitats, perseverat i triomfat. 
Per aconseguir coses extraordinàries, l’edat no és 

important. 
  

https://editorialkokinos.com/catalogo?author=ingrid-vang-nyman

