
 

CICLE INFANTIL 

L’arbre del Senyor Shaun. Mireia Vidal /Neus 

Caamaño 

Un bon llibre per veure com és 

d’important compartir i ajudar 

els altres. Il·lustracions molt 

boniques. 

Com has pogut perdre un elefant?  Jan 

Fearnley  

Una vegada hi havia un nen 

molt despistat que ho perdia 

tot. Perdre coses no li feia res. 

Fins que un dia ... 

 

La platja. Ximo Abadia   

Un àlbum deliciós on podem veure 

totes les activitats fantàstiques que 

es poden fer un dia de platja. I, hi 

ha res més estiuenc que un dia de 

platja? 

 

En Charly tria. Lou Peacock / Nicola Slater 

A en Charly li costa molt decidir-

se i quan ha de triar no sap mai 

què ha de fer. Us imagineu quin 

problema haver de triar un gos? 

Un llibre molt divertit!  

 

 

 

CICLE INICIAL 

La promesa del capgròs. Jeanne Willis / Tony 

Ross 

El capgròs i l’eruga 

s’enamoren d’allò més i es 

prometen que s’estimaran 

sempre. Però el temps 

passa i un i altre canvien. 

La tribu que put. Elise Gravel/ Magali Le 

Huche 

La tribu de la Lucie i el Laurent 

viuen en unes cabanes dalt dels 

arbres amb els seus animals. 

Segur que hi passareu bones 

estones! 

El bibliobús de l’Ant. Inga Moore 

Ningú sap explicar els contes 

tan bé com l’Ant, cada dia un 

conte nou i diferent, però un dia 

no sap quin conte explicar i ha 

de buscar ajuda. 

 

El club dels pijamistes. Giula Binazzi 

L’Alice i la Caterina han creat un 

club secret que es reuneix els 

diumenges al matí en pijama. Un 

moment per viure mil aventures. 

 

 

 

CICLE MITJÀ 

Postals per al Tomàs. A. Sena i B. Barrachina 

/ Cristina Picazo 

En Tomàs ha tingut molt 

mala sort i no pot marxar 

de viatge. Els seus amics li 

envien postals explicant-li 

les seves vacances. 

L’Olga i l’estranya criatura sense nom Elise 

Gravel 

L’Olga és una nova heroïna que ha 

vingut per quedar-se. És una nena 

singular, divertida, independent i 

imprevisible, que afronta la vida 

amb esperit científic.  

L’home Gos. Dav Pilkey 

Les aventures de l’Home Gos no 

tenen rival: emocionants, 

sorprenents, divertides i amb molts 

llibres per anar seguint la seva 

història.  

Cardcaptor Sakura. Clamp 

Un manga sobre una alumna de 

primària que es converteix en 

caçadora de cartes màgiques. 

Creada pel Clamp, quatre 

dibuixants japoneses. 

 

  

 



CICLE SUPERIOR 

Elles. La noia nova.  Kid Toussaint / Stokart 

Aveline. 

L’Ella és nova a l’escola i és una 

noia brillant i encantadora, però 

no sempre sembla la mateixa. 

Quin secret amaga?  . 

 

Històries de por superguais. Jeff Kinney. 

En aquest llibre  ens explica 

històries de por i de riure a parts 

iguals.  Vampirs, fantasmes, 

zombies en aquest tercera entrega 

del diari del Rowley. 

El cas curiós del pianista sense cap. Cuca 

Canals 

Tornen les aventures filosòfiques 

dels nens de la Acadèmia un grup  

d’orfes molt intel·ligents que 

investiguen desaparicions i delictes.  

 

El lleó sobre la porta. Onjali Q. Raúf 

Què passa quan tothom et mira i 

no trobes ningú que s’assembli a 

tu o la teva família? Això li passa 

al protagonista d’aquesta nova 

història de l’autora amb més èxit 

de la literatura juvenil britànica. 

 

 

CONEIXEMENTS 

Els supertafaners. Diversos autors. 

Una col·lecció molt interessant 

amb volums sobre temes molt 

diversos. Molta informació, 

dibuixos divertits i moltes 

anècdotes i detalls. Títols per a 

tots els interessos. 

Manual per a espies. Daniel Nesquens/ 

Oyemathias 

Entre un llibre de coneixements i 

un llibre joc. Informacions, reptes, 

projectes, jocs i molt humor en un 

llibre qu definirà a e entusiasmarà 

grans i petits i els permetrà 

conèixer més a fons aquesta 

professió. 

En un segon. Les velocitats de l’univers. 

Soledad Romero / Carolina Monterrubio 

Un llibre preciós de tot el que pot 

arribar a passar en un sol segon. 

I també de tot el que triga anys i 

panys a canviar.  

Som animals humans Rosie Haink 

Un llibre sobre la prehistòria per 

als més menuts. Explica la 

relació dels humans amb els 

altres éssers vius i amb la natura 

com a far, com a calendari de 

tota activitat.  

 

 

ESO i BATXILLERAT 

La muntanya. Laia Asso 

Dos joves, de cultures molt 

diferents, es troben en un moment 

clau de les seves vides. La relació 

entre ells definirà el seu futur més 

immediat i establirà una nova 

manera de afrontar la vida. 

Germanet. Minyan.  Ibrahima Balde / Amet 

Arzallus Antia. 

El protagonista d’aquesta història 

empren un viatge als inferns a la 

recerca del seu germà petit. Una 

odissea emotiva i dolorosa. 

Transcripció d’un relat oral ple de 

poesia. 

No hi havia a València.  Mercè Climent 

Famílies, adolescècia, identitat 

sexual, escriptura, música, cine, 

estudis, amor tot això trobareu en 

aquesta història de l’Àlex i la 

Jade. Una lectura molt agradable i 

agraida per tot el que aporta. 

Ciutats de fum. Joana Marcús 

Primera entrega d’una trilogia que 

triomfa entre els joves. Quan 

portes una vida totalment 

controlada i mil·limetrada, què pot 

passar quan tot canvia de cop? 


