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 Rafael Salmeron 

La rama seca del Cerezo. Anaya. 

Sakura, amb una ma deforme, sobreviu a les burles 

que li fan a l’escola. Vol convertir-se en dibuixant de 

manga. La seva vida farà un tomb quan coneix el 

petit Tetsuo i un avi supervivent d’Hiroshima. 

 

 

 Maria Àngels Anglada  

El violí d'Auschwitz. Edicions 62. 

En el temut camp d'Auschwitz, prop de Cracòvia, 

Daniel, un lutier jueu, ha de construir en un termini 

de temps que desconeix, un violí que soni com un 

Stradivarius.  
 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

 

                               Il.: Kathi Ember       

 Pep Coll 

Què farem? Què direm? Cruïlla. 

Els follets dels Pirineu, els minairons, han anat a 

parar al Museu ja que els pobles estan abandonats. 

Quan la Bet hi fa una visita, roba el canut on estan 

tancats, i llavors comença una gran aventura. 

 

 

Per a gent adulta  Coneixements 
 

 

Maggie O’Farrell 

Hamnet. L’Altra. 

L’Agnes viu amb el marit i tres fills. Ella recull 

plantes medicinals i el seu marit treballa a Londres. 

Una tragèdia, la mort d’un dels fills, marcarà el 

destí de la família. 

  Tomàs Molina. Il.: Roger Simó 

Meteo-curiositats : 50 secrets per entendre el temps. 

Montena. 

Per què el cel és blau? Com podem saber si plourà? 

Com es forma l'arc de Sant Martí? De què estan fets 

els núvols? Per què els trons fan tant soroll?   

  Juan Gabriel Vásquez 

Volver la vista atrás. Alfaguara. 

La vida de la família del cineasta colombià Sergio 

Cabrera comença amb l’exili després de la caiguda 

de Barcelona en mans de l’exercit de Franco, i 

continuarà marcada per la política i el fanatisme. 

  Mireia Trius. Il.: Òscar Julve 

Quant mesura? Zahorí. 

Per entendre diferents tipus de paràmetres de 

mesura com: distàncies, àrees, pes, temperatura i 

temps, pot anar molt bé visualitzat magnituds tot 

comparant unitats amb objectes o situacions reals. 

 
 Meghan Cox 

La màgia de leer en voz alta. Urano. 

Llegir en veu alta als infants estimula l’adquisició 

del llenguatge, impulsa el desenvolupament 

cognitiu, potencia la capacitat d’atenció i fomenta 

l’empatia i el vincle afectiu. 

  Marina Invernizzi. Il.: Luca Poli 

El gran llibre dels esports. VVkids. 

En aquest llibre coneixeràs els esports que avui són 

més populars, retrocediràs fins a conèixer els seus 

orígens, coneixeràs esportistes que els practiquen 

i podràs aprendre les seves regles de joc. 

 

https://www.grup62.cat/autor/maria-angels-anglada-abadal/000003054


A partir de 3 anys  I2: A partir de 8 anys 
 Laurent Rivelaygue. Il.: Olivier Tallec 

Els Quiquè. Birabiro. 

Els Quiquè són l’Olívia, la Paula, la Pamela, en 

Bernat, en Raül i en Max, una colla d’amics ben 

trempats a qui no els falta mai imaginació! Aquesta 

vegada s’enfronten a un fort atac de cop de sol. 

  Eulàlia Canal. Il.: Valentí Gubianas 

La nena que només es va poder endur una cosa. 

Animallibres. 

La Lena té un problema molt gros ja que no sap 

que regalar a la seva àvia que farà 100 anys. El 

mestre i companys de classe l’ajudaran. 

 

 
 Thierry Dedieu 

El llibre de les pessigolles. Zahorí. 

Com podem ajudar a una ovella dels ullals del llop, 

a un antílop de les urpes del lleó, a una granota de 

la boca de la serp? Ho  podem fer d’una manera 

molt senzilla: fent-los pessigolles!  

  Kate DiCamillo. Il.: Chris Van Dusen 

Mercy Watson atrapa un lladre. Corimbo. 

La Mercy és una porqueta que viu amb la família 

Watson. Una nit la desperta un soroll que ve de la 

cuina. Quan hi arriba, es troba un lladregot que no 

es pot imaginar tot el que li ve al damunt. 

 Alice Hemming. Il.: Nicola Slater 

El lladre de fulles. Jaguar. 

L’esquirol està molt enfadat ja que ahir hi havia un 

munt de fulles en el seu arbre i avui han 

desaparegut. Algú se les ha endut i això vol dir que 

hi ha un lladre al voltant. Qui serà? 

  Gianni Rodari. Il.: Federico Delicado 

L’agent X.99. Kalandraka 

El guardià del radiofar de l’asteroide X.99 i la seva 

cabra Renata viatgen per l’espai tot portant a 

terme diverses missions, on no hi faltaran 

aventures, humor i enginy. 

I1: A partir de 6 anys  I3: A partir de 10 anys 
 Julia Donaldson. Il.: Axel Scheffler 

Els cinc lletjos. Brúixola. 

El nyu, el facoquer, la hiena, el voltor orellut i el 

marabú africà es fan dir els cinc lletjos. Seran els 

fills d’aquests animals qui els hi expliqui perquè no 

són tan lletjos com es pensen. 

  Vicente Montalbá 

La Lídia i l’altra banda. Bang. 

La Lídia va a primer de l’ESO. Té un amic, el Martí, 

que sempre la cuida com si fos la seva germana 

petita. Escrivint un relat per a ella serà la seva 

manera d’explicar-li perquè la protegeix. 

  Anthony Browne 

Ernest, l’elefantet. Kalandraka. 

L’elefantet s’ha perdut per la selva i no troba a la 

seva mare. Els animals més forts, més salvatges i 

més ràpids no el saben ajudar, però hi haurà un 

animalet que el portarà amb la seva mare. 

  Bárbara Montes Peña, Juan Gómez-Jurado . 

Il.:David G. Forés 

Una herència perillosa. B de Blok. 

El dia del seu aniversari, quan fa tretze anys 

l’Amanda Black rep una carta que li canviarà la 

vida.   

 Anouk Ricard 

Patti i les formigues. Astiberri. 

La Patti ha tingut un mal dia a l’escola i a casa. Per 

intentar treure’s el mal humor es connecta a 

internet i de sobte es desperta al seu jardí 

convertida en una nena diminuta.   

  Joris Chamblain. Il.: Aurélie Neyret 

El zoo petrificat. Alfaguara. 

La Cirera té deu anys i mig i sempre ha volgut ser 

escriptora i per això escriu el seu diari que és ple 

d’aventures, com la que endinsant-se en un bosc 

es troba un zoo on tots els animals són de pedra. 

 


