
 

CICLE INFANTIL 

Un dia diferent per al senyor Amos McGee. 

Philip Stead / Erin Stead 

Un llibre molt tendre sobre 

la companyia i el retorn 

quan fem les coses amb el 

cor a la mà. 

Compte, llop! Aquí hi algú més dolent que 

tu.  Jude Evans / Lucy Semple 

Un divertit conte amb grans 

il·lustracions. El llop creu que 

és el més ferotge del bosc, 

però els animals sembla que 

no li tenen cap por. Què està 

passant? 

Dents de cocodril. Soiche Nejime/ Shinya 

Kamatsu   

Un nen entra cada dia dins 

la boca d’un cocodril per tal 

de netejar-li les dents. Això 

ha de fer una mica de por! 

El drac del cul flamejant. Beach  

El drac està molt preocupat 

perquè no li surt foc de la 

gola.El cavaller mirarà 

d’ajudar-lo amb tots els trucs 

que li venen al cap. Un llibre 

molt divertit!  

 

 

 

CICLE INICIAL 

Els set colors de la Bet. Sílvia Tarragó/ Laia 

Codina 

Un llibre molt bonic per als que 

comencen a llegir, com la Bet 

que aprèn que els colors 

també es poden escriure amb 

les lletres que ja ha après. 

Una carta. Irene Verdú/ Verònica Aranda 

Al carter li cau una carta de la 

bossa. No se n’adona i la carta 

cau a un bassal i n’esborra 

l’adreça. Més tard, el vent 

s’emporta la carta i la deixa a 

casa del Sr. Gat. 

La mejor jugada de Madani. Fran Pintadera/ 

Raquel Catalina 

En Madani és el millor jugador del 

seu equip de futbol. Un jugador 

genial que marca molts gols, tot i 

jugar descalç perquè no té diners 

per comprar-se unes botes. 

La colla dels onze. Rocio Bonilla 

En Benjamí és un peixet que es 

sent molt afalagat quan el 

conviden a formar part de la 

colla de peixos més important: 

ara ell també és algú popular i 

estimat. Però a vegades les 

coses no són el que semblen. 

 

 

CICLE MITJÀ 

Llegendes del pati. El Hematocrítico 

Tercera entrega d’aquest còmic 

sobre un petit grup de nens del 

pati de l’escola. Aquesta vegada 

l’aventura promet ser molt 

interessant. 

Una cangur excepcional Teresa Guiluz/ 

Luciano Lozano 

El Max està cansat de les cangurs 

que lloguen els seus pares per no 

deixar-lo sol. Té un mètode 

infal·lible per fer-les fora i que no 

vulguin tornar, però una nit 

apareix una cangur molt diferent. 

L’hivern del senyor Jeroni. Eulàlia Canal / 

Jordi Vila Delclòs 

Una magnífica història sobre 

vellesa i amistat. El senyor Jeroni 

es troba molt sol tot i que el seu fill 

li ha comprat un robot per tal que 

en tingui cura. 

Princeses Rebels 1 . Roberto Santiago/ 

Angela Armero. 

Una hereva a la corona ha de 

començar a fer actes públics. 

Serà llavors quan descobrirà que 

té uns super poders que li 

permeten intervenir de maneres 

menys protocol·làries 

 



 

CICLE SUPERIOR 

Naïm. Naïm Batruni / Alba Domingo. 

En Naïm té onze anys i és l’únic 

de la família que no parla gaire, 

així que decideix escriure les 

seves vivències. Històries curtes 

de la vida del dia a dia en una 

família. 

 L’Amy i la biblioteca secreta. Alan Gratz. 

L’Amy és una lectora 

compulsiva. Parla molt poc 

perquè és vergonyosa i no sap 

com expressar-se, però quan a 

l’escola prohibeixen el seu llibre 

preferit, les coses comencen a 

canviar. 

El tercer xampinyó. Jennifer L. Holm 

Tornen les aventures científiques i 

increïbles de l’Ellie i el seu avi, en 

Melvin, que, tot i semblar un 

adolescent de 14 anys, és un 

científic amb idees molt 

esbojarrades. 

Theodosia i les serps del caos. R.L. Lafevers 

La Theodosia és una nena de 

principis del segle XX que, a 

causa de la feina dels seus 

pares, gairebé viu en un museu 

arqueològic de Londres. La seva 

habilitat per captar el mal la 

porta a viure grans aventures. 

 

CONEIXEMENTS 

Rat Penat. Elise Gravel. 

El rap penat, el cuc, el poll, la 

mosca, animals que no desperten 

simpaties però que tenen el seu 

interès i la seva funció dins el 

sistema tròfic. Petits llibres amb 

molta informació. 

Els animals més inútils del món. Philip 

Bunting 

Un catàleg d’animals curiosos i, 

aparentment inútils, és el que 

recull aquest entretingut llibre 

de coneixements. Per descobrir 

una bona colla d’animals que 

potser no són tan inútils com 

sembla. 

Una llavor dorm. Dianna Hutts Aston / Sylvia 

Long 

Un llibre preciós sobre diferents 

tipus de llavors i com és el 

procés de germinació i adaptació 

de les llavors al medi. 

Coses que no es veuen a simple vista Pavla 

Hanácková 

Per respondre totes les preguntes 

que ens podem fer sobre el nostre 

món, des de la mida dels bacteris 

fins al sistema solar. El món a 

l’abast. 

 

 

ESO i BATXILLERAT 

Vint-i-set dinosaures. Teresa Muñoz 

En Nil està passat un mal 

moment. El seu pare va morir fa 

un any i ara viu amb la mare, el 

tiet i la seva gossa, la Lily. Sembla 

que hauria d’estar bé, però un 

secret no el deixa viure. 

Mary John. Ana Pessoa. 

La protagonista d’aquest llibre  

ens explica en una carta la seva 

evolució de nena pendent de 

l’opinió dels altres fins a noia 

independent i segura d’ella 

mateixa. 

Piranya social Mariló Àlvarez Sanchis 

Una història molt divertida sobre 

rols socials a l’institut, sèries, fans, 

xarxes socials, masclisme, 

manipulació... Un compendi de 

temes molt ben exposats i 

treballats. 

Bruna Brown. Marta Bellvehí 

La Bruna és una jove que ha 

acabat 2n de Btx. Té la vida 

molt programada, és bona 

estudiant i sap què vol estudiar i 

cap a on vol encaminar la seva 

vida. Però en un moment 

determinat entra en pànic i el 

canvi de vida és inevitable. 


