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 Maria Mercè Roca 

Com un miratge. Barcanova. 

Un noi que viu en un poblet dels Pirineus espera, 
amb l’inici de l’estiu, l’arribada d’estiuejants. 

Coneixerà a la Salut una noia que el fascina i que li 
farà descobrir, alhora, el desig i la traïció. 

 

 Cory Doctorow. Il.: Jen Wang 
En la vida real. Roca. 

A Amanda li encanta jugar a Terraáurea en línia, 
un joc de rol multijugador massiu a que dedica la 

major part del seu temps lliure. Aquest és un 

espai on pot conèixer a gent de tot el món i fer 
amics. 

                           

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
                             Il.: Frank Daenen 
 

 Carles Porta 
El dia que vaig marxar. Fanbooks. 

El Lolo té en aparença una vida normal: va a 
l'institut, és atractiu, té amics. Però sota la 

superfície s'amaga una realitat ben diferent:  se 

sent enganyat per la vida. 

 

Per a gent adulta  Coneixements 
 Enric Casasses 

El nus, la flor. Poncianes. 

Com: En present d’indicatiu 
Com agafaràs les coses?   /   Com vinguin. 

Com els hi plantaràs la cara?   /   Com pugui. 

Com em miraràs, a mi?   /   Com vulguis. 
 

 

  Maïa Brami. Il.:  Karine Daisay 

El món és casa meva. Zahorí. 
Un llibre narrat en primera persona, on nenes i 

nens d’arreu del món ens parlen de casa seva i de 
la seva família, de l’escola, els jocs, les festes, els 

plats tradicionals… i els seus somnis! 

 Luis Landero 

Lluvia fina. Tusquets. 
Després de molt temps sense reunir-se, Gabriel 

decideix trucar a les seves germanes per celebrar 

el 80è aniversari de la mare i tractar així de 
reparar els vells rancors que cadascú guarda en el 

seu cor. 
 

  Eunju Kim. Il.: Jiwon Lee 

Plàstic: passat, present i futur. Joventut.  
Al llarg del darrer segle, l’ús del plàstic s’ha 

expandit de tal manera que s’ha convertit en un 

enorme problema mediambiental. Què hi podem 
fer, nosaltres? 

  
Michel Desmurget 

La fàbrica de cretinos digitales. Península. 

Una obra de denúncia sobre els perills reals de les 
pantalles i les greus conseqüències que comporta 

seguir promovent de forma acrítica l’ús d’aquestes 
tecnologies. 

  
Patricia Geis 

Els volcans. Combel. 

Saps que, cada setmana entren en erupció quatre 
o cinc volcans en algun indret de la Terra? Això és 

el resultat del món bulliciós que amaga l’interior 
del nostre planeta! 



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

Per amagar-se d’un monstre. Thule. 

De quantes maneres ens podem amagar si veiem 
un monstre prop nostre? Cal pensar en els 

possibles amagatalls que tenim a l’abast, alguna 
cosa que el faci distreure... 

 

  Christine Beigel i Pierre Fouillet 

La Supercolla 1. Bang. 
Quan els malvats de Vila Amable segresten els 
pares de  la Lulú, aquesta es converteix en la 
Super-Lulú.  Acompanyada pel seu dinosaure i el 
seu gat sortirà a rescatar-los. 

 Olalla González. Il.: Marc Taeger 

Un més. Kalandraka. 
La mare està molt grossa i el conillet recorre el 

bosc amb la bona notícia: la família creix! Però 

quan naixerà? La mare sempre respon: "Quan ja 
no em pugui veure els peus". 

 

  Reiner Zimnik 

El petit tigre regidor. Viena. 
Als boscos de Sosnowik hi viu un tigre petit i 

simpàtic i tots els seus amics li diuen que fa molta 

por. Un dia decideix anar a veure el món i posarà 
a prova la seva valentia. 

  Marianne Dubuc 

El carnaval dels animals. Joventut. 
Arriba el carnaval! Els animals es preparen per a 

disfressar-se. Però…, de què? El lleó, l’elefant, el 

lloro, la tortuga... no saben de que disfressar-se i 
cadascú pensa quina serà la millor disfressa. 

  Lola Casas. Il.: Gibet Ramon 

Temps de fred. Temps de calor. Mediterrània. 
Cada arbre, cada tronc 

dibuixa amb orgull les seves clivelles. 

Ànima de fusta, sang de saba, 
cor de mare natura que dorm a l’hivern. 

I1: A partir de 6 anys  I3: A partir de 10 anys 
 Nicolás Schuff i Mariana Ruiz Johnson 

Formas diferentes de hacer las cosas. Tres tristes 

tigres. 

Hi ha moltes maneres de fer les coses encara que 
no ho sembli. Has pensat mai en: com et pots 

tirar a l’aigua?, com pots viatjar a la lluna?... 

  E.A. Wyke Smith. Il.: Melissa Castrillón 
El meravellós país dels snergs. La Galera. 

A la Llar per a nens sense pares, en Pip i la Flora 

es troben en perill. Mentre fugen amb el seu gos, 
descobreixen el meravellós país dels snergs, un 

món màgic, però també amb la seva part fosca. 
 

 
 Arnold Lobel 

Els ossos de l’aire. Blackie Books. 

L’avi explica als ossets que cal fer per ser un os 

com cal, però és molt avorrit, així que els petits 
ossets comencen a fer coses per a divertir-se i 

ajudar-se entre ells. 

  Raina Telgemeier 
Fantasmas. Maeva. 

Catrina i la seva família marxen a viure a una 

altra ciutat ja que busquen que millori la seva 
germana amb un canvi de clima. La nova ciutat és 

un lloc ple d’aventures i on descobriran un nou 
amic. 

 
 

 Rocio Bonilla 
Gràcies. Història d’un veïnat. Animallibres. 

Gràcies a una avaria d'Internet, la vida del veïnat 
canviarà del tot. Gràcies a la valentia i la 

curiositat, els veïns i les veïnes arribaran lluny, 

molt lluny. I ho faran junts. 
 

  Jamie Littler 
Corazón de hielo. RBA Molino. 

En un lloc molt llunyà hi ha una fortalesa 
custodiada per monstres que vigilen el mar de 

Neu. Allà, l’Ash estarà a punt de viure una 

aventura que el portarà a la recerca de la seva 
família. 

 
 

http://marianarj.blogspot.com.es/

