
 

CICLE INFANTIL 

 

No em diguis cutxi-cutxi. Sean Taylor 

Un gos a qui la seva 

mestressa anomena 

“cutxi-cutxi”, es sent 

avergonyit davant els seus 

companys de jocs. Un 

àlbum sobre sentiments. 

 

Com és que no fas flors? Katerina Macurovà 

El jardiner està amoinat perquè 

hi ha una planta que no fa flors. 

La cuida el millor que sap però 

no hi ha manera de que entre 

aquelles fulles hi aparegui una 

flor. Una bonica història amb 

final sorprenent. 

 

Un llibre. Emmanuelle Ponty 

El format en acordió 

d’aquest àlbum permet 

anar veient tots els usos 

que pot tenir un llibre a 

part del més important: 

donar vida a la nostra 

imaginació i fantasia! 

 

 

 

CICLE INICIAL 

 

El conte que volia ser llegit.  Carolina Rabei 

A la biblioteca hi ha un llibre que 

té moltes ganes que algu el 

llegeixi. Prova tots els trucs fins 

que un dia, per fi, un nen, se 

l’emporta a casa. Se’l llegirà? 

La cerca de l’Albert. Isabelle Arsenault 

L’Albert ha decidit que avui vol 

estar tranquil i llegir un llibre. Però 

això és més difícil del que sembla 

quan tens gent al voltant que vol 

que facis “alguna cosa” . 

 

Etiquetes. Joan Turu 

L’il·lustrador Joan Turu dibuixa 

amb eficàcia la proliferació de 

les “etiquetes” que ens van 

caient al llarg de la vida i que 

ens limiten molt més del que 

podem pensar. 

El robot del bosc. Jaume Copons 

En Jaume Copons i la Liliana 

Fortuny han començat una altra 

col·lecció molt divertida amb una  

colla d’animals i altres éssers 

que viuen al bosc i s’ajuden entre 

ells. 

 

 

CICLE MITJÀ 

 

Capitana Rosalie . Timothée de Fombelle 

El país està en guerra i una jove 

mare ha d’anar a treballar a la 

fàbrica. El mestre cuida a la filla 

mentre la mare treballa. Una 

magnífica història explicada amb 

molta sensibilitat.   

Princeses drac. Pedro Mañas 

Una altra col·lecció amb adeptes. 

Les princeses drac i les seves 

aventures i misteris donen una 

nova imatge a les princeses de 

conte. 

Els pòstits del senyor Nohisoc. Tina Vallès 

Una novel·la molt ben escrita  

que parla de relacions humanes, 

de curiositat ben portada i de 

solidaritat. També hi trobareu 

detalls d’un ofici molt important 

però molt desconegut. 

Els invisibles. Tom Percival 

Un magnífic àlbum il·lustrat 

que parla de tota aquesta 

gent que viu amb  nosaltres 

però a la que ens neguem a 

veure. 

 

 



 

CICLE SUPERIOR 

 

 Sopa de menta amb picarols. Anna Fité 

Girona època medieval. Una 

barriada de la ciutat queda 

confinada per la pesta i els 

habitants s’han d’espavilar per 

combatre-la. Amor i amistat. 

Perrock Holmes. Isaac Palmiola 

Una col·lecció sobre detectius molt 

divertida i actual. El protagonista un 

gos que pot llegir la ment de les 

persones que li rasquen la panxa! 

 

T’estimo fins a l’horitzó. Roc Casagran 

Un conte que ens parla de l’Aran 

un nen que vol anar més enllà 

dels seus límits. En el camí 

trobarà amistat, solidaritat i 

també algun entrebanc. 

La increïble història de .... David Walliams 

Les històries d’aquest autor 

sempre triomfen. La sèrie de La 

increïble hsitòria ... té molts títols 

i tots són enginyosos i divertits. 

El de la imatge és l’últim 

publicat.Per passar una bona 

estona. 

 

CONEIXEMENTS 

. 

Les noies juguem a tot  Natalia Arroyo i Elisa 

Sanjuan      

Un llibre per ensenyar amb 

imatges i dades que les noies 

poden fer qualsevol esport que 

els agradi i tinguin ganes de 

practicar. No hi ha vetos ni 

característiques especials . 

 

Geo-gràfics. Regina Giménez 

Un àlbum de dades molt 

interessant. Amb un format 

molt visual, explica moltes 

coses de l’univers, la galàxia, el 

sistema solar, la Terra, els 

continents, les muntanyes, 

mars, volcans,...Imprescindible. 

 

Plantes domesticades i altres mutants. Iban 

Eduardo Muñoz.   

Un llibre molt curiós sobre les 

plantes i els vegetals que 

consumim habitualment i la 

seva evolució al llarg del 

temps. Per aprendre moltes, 

moltes coses de les plantes! 

 

 

ESO i BATXILLERAT 

 

La síndrome de Bergerac. Pablo Gutiérrez 

Una noia sense cap tret 

característic, una vida normal a 

casa, a l’istitut, fins que un dia el 

nas d’en Cyrano de Bergerac es 

creua en el seu camí. 

 

Janowitz. Macip Garzón 

El món està patint una sèrie 

d’anomalies, fenòmens 

inexplicables que ningú, ni els més 

savis aconsegueixen controlar. 

Serà la fi del món conegut? Una 

aventura trepidant! 

Seny i sentiment. Jane Austen. 

Nova traducció al català d’aquest 

clàssic de la narrativa. Un retrat 

irònic de la societat britànica del 

segle XIX i una crítica mordaç del 

romanticisme tràgic.  

Klara i el sol. Kenzo Ishiguro  

La Klara és un robot dissenyat per 

acompanyar persones o joves, per a 

fer-los d’amic en una societat on el 

contacte social és mínim. Per poder-

ho fer el millor possible, els robots 

han d’observar i aprendre. 


