
 

CICLE INFANTIL 

 

El bosc meravellós. Anna Fité 

El bosc i els seus habitants et 

conviden a conèixer el seu nou 

amic, el Nic. Amb ells es poden 

aprendre moltes coses de la 

natura mentre pintem, cantem i 

juguem.  

 

Què deu ser aquest rectangle? Carolina 

Laguna.  

El darrer llibre de la Quinzena 

d’aquest curs. Un llibre per 

despertar la imaginació de petits i 

grans, mentre descobrim totes les 

coses que pot arribar a ser un 

simple rectangle. 

 

Em portaré molt bé. Chris Haughton 

Això és el que promet en 

Simon al seu amo quan 

aquest el deixa sol a casa, 

però és que portar-se bé és 

tan difícil a vegades! Un 

altre divertit llibre d’en Chris 

Haughton.  

 

 

 

CICLE INICIAL 

 

El xèrif Nino i els fugitius.  Marta Cunill 

Mentre el xèrif descansa els 

presos fugen de la presó. Voleu 

ajudar al valent Nino a tornar a 

capturar els presoners? Un 

còmic amb jocs per als petits 

que comencen a llegir. 

Bitmax  jocs. Jaume Copons 

Tots els fantàstics personatges 

del bosc Blau volen compartir 

els sus jocs amb els lectors de la 

sèrie Bitmax and Co. Hi trobareu 

mots encreuats, laberints, 

encunys, trencaclosques ... 

El secret de la lluna. Tali Vaimberg  

La Maia ha descobert un secret 

molt important. Voleu descobrir 

quin és? L’haureu d’acompanyar 

en el seu viatge fins la Lluna per 

poder saber de quin gran secret 

ens vols parlar. 

La gent de la meva escala. Roser Ros 

Un llibres de poemes per explicar el 

veïnat imaginari d’aquest edifici de 

cinc plantes on hi viu gent molt 

curiosa i interessant.Una bona 

manera d’entrar al món de la 

poesia. 

 

CICLE MITJÀ 

 

La ventafocs alliberada. Rebecca Solnit 

Una fantàstica re-escriptura del 

conte clàssic amb una visió 

femenina i molt actual. Magnífica 

recuperació de les il·lustracions 

clàssiques d’Arthur Rackham.  

 

El bosc dels germans. Yukiko Noritake 

Dos germans hereten un bosc. 

Es reparteixen la propietat i 

casdacú gestiona la seva part 

del bosc a la seva manera. Un 

àlbum il·lustrat que contraposa 

el respecte a l’explotació de la 

natura. 

L’agent X.99 Contes i versos de l’espai. 

Gianni Rodari 

Jocs de paraules, aventures humor i 

molt enginy per passar molt bones 

estones. Estímuls per a la 

imaginació i diversió assegurada. 

 

Els estels. Jacques Goldstyn 

Premi Llibreters d’Àlbum il·lustrat 

2021, aquest és un llibre que parla 

de l’amistat entre un nen jueu i una 

nena musulmana que tenen en 

comú la passió per les estrelles. 



 

CICLE SUPERIOR 

 

 El cap als núvols. Bernat Cormand 

L’Elies és un nen d’onze anys que 

està trobant la seva manera de 

relacionar-se amb els companys, 

sobretot amb el nen nou que ha 

arribat a l’escola aquest curs. 

Negra. Emilie Plateau 

Una novel·la gràfica excel·lent per 

descobrir la duresa de la 

discriminació racial a EEUU i la 

gent que hi va lluitar en contra i, 

que per raons diverses, no han 

arribat als llibres d’història. 

El noi de l’última fila. Onjali Q. Raúf 

L’Ahmet arriba a una escola de 

Londres. No parla anglès i ningú 

explica res als seus companys de 

classe. Però hi ha quatre nens 

que volen ser els seus amics sí o 

sí i aniran esbrinant la història de 

l’Ahmet. 

Un any ple d’històries. Angela McAllister 

Un recull d’històries i contes de 

tot el món que ens permetran 

conéixer tradicions, mites i 

llegendes i que ens ajudarà a 

entendre el perquè d’algunes 

celebracions o supersticions. 

 

CONEIXEMENTS 

 

El cel  Héléne Druvert      

Tot el que voleu saber sobre el 

cel ho trobareu en aquest llibre. 

Tipus de núvols, com volen els 

ocells, com es transporta el 

pòlen a travès de l’aire, les 

màquines voladores, els astres i 

planetes ... 

El gran llibre de les olimpíades. Veruska 

Motta 

Ara que estan a punt de 

començar les Olimpíades més 

atípiques i estranyes, un llibre 

per repassar anècdotes, rècords 

i històries sobre aquest 

esdeveniment esportiu. 

El cos humà Nancy Dickmann 

Un llibre interactiu, ja que, gràcies 

a la lupa màgica, podem veure el 

cos humà per capes des de la pell 

que  recobreix tot el cos fins a 

l’òrgan més petit! 

Contraris. Mariona Cabassa 

Després d’Infinit, l’autora torna 

a fer un extraordinari treball 

dibuixant les “forces oposades 

de l’Univers.  

 

 

ESO i BATXILLERAT 

 

La rosa falsa. Jakob Wegelius 

La Sally Jones ha tornat! La 

meravellosa protagonista de La 

mona de l’assassí  de nou 

embolicada en aventures, viatges i 

perills.  

Els ulls del llop. Care Santos 

Són les festes del poble i nois i 

noies surten a escoltar música i 

passar-ho bé. Tothom torna cap 

a casa però hi ha algú que no hi 

arriba. Sospites, linxaments, 

retrets, pors. Totes les angúnies 

apareixen de cop. 

El noi de Buchenwald. Robert Waisman. 

Quan els nens són rescatats pels 

soldats americans del camp de 

concentració de Buchenwald, han 

d’assumir moltes pèrdues: la de la 

família, la dels amics i, fins i tot, la 

de la seva condició humana.  

Nascuts per ser breus. Toni Mata  

Novel·la distòpica situada en un 

món en que l’humanitat està 

dividida en dos grups: els Eterns i 

els Breus. La població mundial està 

estrictament controlada però ...  


