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Les veritats d’en Pinotxo. Vivim del 
Cuentu. Ed. Baula. 

El monstre de Frankenstapp. Badal, 
Josep Lluís. Ed. La Galera. 

El meu museu. Liu, Joanne. Ed. Coco 
books. 

 

De nou el grup “Vivim del 
cuentu” ens desexpliquen 
un altre conte clàssic- i ja 

en van 15-  i ens fan riure 

amb les seves ocurrències. 
 

 

 

Un volum més seguint les 

aventures del simpàtic 

gosset detectiu. Aquesta 

vegada ha d’enfrontar-se a 

un monstre terrible, o 

potser no és tant dolent? 

 

 
Imaginativa visita a un museu 

on, el visitant, a més de veure 

els objectes exposats, també 

pot crear les seves pròpies 

obres d’art. Per fixar-se en tots 

els detalls! 

Olimpíada cultural. Copons, Jaume. Ed. 
Combel. 

Silvestre i la pedra màgica. Steig, William 
Ed. Blackie Books 

Els supertafaners ho volen saber tot 

sobre Sant Jordi. Ed. Vox 
 

 L’Agus i els monstres 

segueixen fent de les seves i 

resseguint els llibres més 

interessants de la nostra 

cultura. 

 

 

En William Steig és un autor 

clàssic de la literatura infantil 

anglosaxona i les seves 

històries sempre són 

imaginatives i plenes d’humor. 

 

 

Un llibre ple de curiositats, 

anècdotes, llegendes, 

tradicions i històries sobre el 

patró de Catalunya. 

Il·lustracions divertides i 

format gran. 

 



 

Curiosity. La història d’un robot de 
Mart. Motum, Markus. Ed. Flamboyant 

Biònica. Imitant la natura. Marsal, Carles i 
Martorell, Eduard. Ed. Cossetània. 

En construcción . Berrio, Juan; Rayos, Sonia, 
Andrés, Silvana. Ed. Litera. 

 

Un àlbum il·lustrat que 

explica tot el procés de 

construcció del robot 

Curiosity; el posterior 

enviament a Mart i la seva 

feina al planeta vermell. 

Molt ben documentat.  

 

 
Un interessant llibre de 

coneixements que ens 

permet veure la natura 

com a inspiració de 

molts dels invents de la 

humanitat. Il·lustracions 

magnifiques.  

 

Us heu preguntat mai 

quanta gent participa en la 

construcció d’un edifici? 
Quin és l’ordre que es 
segueix? Aquest llibre us 

ho explica TOT sobre 

l’edificació de les cases.   

 
Pirates de la mar de Gel. Nilsson, Frida. 
Ed. Viena. 

Victoria sueña. Fombelle, Timothée de. 
Ed. Nórdica 

La mona de l’assassí. Wegelius, Jakob. Ed. 
Viena. 

 
Novel·la de valor i amor 

quan la germana gran està 

disposada a tot per tal de 

rescatar i protegir la 

germana petita del cruel 

pirata Capblanc que segresta 

nens per fer-los treballar a 

les mines. 

 

 
A la Victoria li estan passant 

coses estranyes: els llibres 

desapareixen de la seva 

habitació, el seu pare torna 

a casa amb l’abric brut, un 
company de classe la 

segueix,... Què està passant 

al poble més avorrit de la 

terra? 

 

 
Una novel·la juvenil 

d’aventures a l’estil més 
clàssic, que no es pot 

perdre cap lector. 

Absolutament inoblidable la 

Sally Jones, la protagonista 

d’aquesta magnífica 
història plena d’humanitat. 

  



 

Por. Santos, Care Ed. Edebé. Una acàcia entre quatre parets. 
Alcántara, Ricardo. Ed. Ànimallibres 

Els llibres que van devorar el meu pare. 
Cruz, Afonso. Ed. Blackie Books. 
 

Els personatges de Mentida i 

Veritat tornen a aparèixer en 

aquesta novel·la de la Care 

Santos, on trobem de nou 

vides truncades per fets 

imprevisibles i reaccions 

inesperades. 

 

Un llibre realista que parla de 

timidesa, de relacions 

familiars que a vegades 

ofeguen,  de mobbing, de la 

importància del teixit social 

per a poder tirar endavant i 

aprendre a ser un mateix. 

 

 
 
Un llibre que ens fa viatjar a 

través de les millors històries 

de la literatura universal a la 

recerca del pare desaparegut, 

que és el mateix que anar a la 

recerca del bé i el mal. 

 

Benedicció. Haruf, Kent Ed. Periscopi.  Sis nits d’agost.. Lara, Jordi. Ed. de 1984. Fugir era el més bell que teníem. Marín- 
Dòmine, Marta. Ed. Club Editor. 
 

La novel·la que tanca la 

trilogia de Holt, aquest 

magnífic fresc que va crear 

l’autor nord-americà ja 

desaparegut. Si heu llegit les 

anteriors – Cançó de la 

plana i Capvespre – no us 

podeu perdre el final. 

 

Què va passar aquells dies 

d’agost quan Lluís Xirinacs 
desaparegué dins el bosc? 

Per què decidí morir sol al 

mig de la natura? L’autor ha 
reconstruït de manera força 

versemblant, els darrers 

dies de la vida de Xirinacs. 

 
L’exili s ’hereta? Quan una 
persona és neta i filla 

d’exiliats, aconsegueix 
arrelar-se a alguna pàtria? 

Aquestes són les preguntes 

que es fa l’autora a l’hora 
que ret homenatge a la 

memòria d’avis i pare. 
 

 

  


