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 Sònia Fernández-Vidal. Il. Oriol Malet. 
La porta dels tres panys. La Galera. 
En Niko descobreix una casa que no havia vist 
mai. Quan hi entra, es veu immers en un món 
quàntic on viurà fantàstiques aventures.  

 

 Eva Ibbotson. 
Maia se’n va a l’Amazones. Salamandra. 
La Maia va de viatge a l’Amazones i es pregunta 
com serà el seu futur i la seva nova vida a casa 
dels seus oncles. Serà allà on viurà situacions 
emocionants i perilloses. 
 

 

 

 

  Diego Olmos. 
Goya. Ediciones B. 
Novel·la gràfica basada en la darrera etapa 
creativa de Goya. El pintor viu amb Leocadia 
Weiis i la seva filla. Malalt, sord i vell es passa els 
dies aïllat del món dedicat solament a pintar. 
 
 

 

Per a gent adulta  Coneixements 
 Erskine Caldwell. 

Historias del Norte y del Sur (I). Navona. 
Recull de contes que descriuen l’ambient rural de 
l’Amèrica dels anys quaranta: incomunicació, 
condicions de treball precàries, solitud, racisme, 
relacions home-dona... 

  Ximo Cerdà. Il.: Albert Alforcea 
El llibre dels enigmes. Barcanova. 
Un enigma és una invitació a endinsar-se en el 
misteri. No solament és un llibre per llegir, és un 
llibre de variades temàtiques i dificultats per 
convida a fer, a participar i a resoldre. 

 Luis Eduardo Aute. 
El Giralluna. La Galera. 
Un llibre poètic per mirar, llegir i escoltar que 
relata l'actitud d'anar a contracorrent. El Giralluna 
és un gira-sol, en un mar de gira-sols, que no va 
a dormir quan el sol es pon. 
 

  Stéphane Carteron. 
Tombs pel barri Gòtic. Ara llibres. 
Una guia diferent, on es parteix del punt de vista 
de l’autor. Amb els seus dibuixos coneixerem un 
munt de vivències, curiositats i biografies de gent 
que viu i treballa en aquest barri. 

 Amy Chua. 
Mare Tigre. Ara Llibres. 
Una mare xinesa creu que cal educar als fills sota 
una estricta disciplina, deixant de banda coses 
banals. Un llibre on s’enfronten el model xinès i 
occidental pel que fa a l’educació dels fills. 

  Sthéphane Frattini. 
¿De quién es este trasero?. SM 
Un llibre amb molta informació sobre animals i 
que ens convida a endevinar-los tot mirant una 
fotografia que correspon a la part del darrere de 
l’animal. 
 



A partir de 3 anys  I2: A partir de 8 anys 
 Thierry Laval. 

Digues on és: la volta al món. Cruïlla. 
S’hauran d’obrir molt bé els ulls per buscar i 
trobar un munt de coses en els llocs més 
inesperats al desert, al gel, a la sabana, al mar i a 
la jungla. 

  Noé Carlain i Nicolas Duffaut. 
Què llegeixen els animals. Joventut. 
Als animals també els agrada llegir abans de 
dormir, però cadascú té les seves preferències: el 
cangur solament llegeix llibres de butxaca, els 
ratpenats històries de vampirs... 

 Lara Jones. 
El gat Mima llegeix. Cruïlla. 
El gat Mima i tota la seva colla d’amics han 
descobert que la millor manera de passar-ho bé i 
divertir-se és llegint i mirant contes.   

  Martin Powell. Il.: Víctor Rivas. 
Caperucita Roja. El Patito Editorial. 
Versió en còmic del conte popular. Els 
protagonistes són: una nena, una àvia, el bosc, 
les flors i el llop. 

 Benoît Charlot. 
Cacanimals. Combel. 
Un pollet ens explica con fan la caca els seus 
amics, i cap d’ells ho fa dins l’orinal. Ell vol fer 
com els seus amics grans, s’asseu al vàter i no 
s’oblida d’estirar la cadena. 

  Fina Girbés. Il.: Montse Ginesta. 
Poemes de butxaca. Bromera. 
Dins d’una butxaca hi caben un munt de coses: 
coses menudes, moments, desitjos, situacions, 
objectes...  

I1: A partir de 6 anys  I3: A partir de 10 anys 
 
 
 

Sylvia Plath. Il.: Rotraut Susanne Berner. 
El vestit color mostassa. Cruïlla. 
En Max viu feliç amb els seus pares i sis germans. 
El seu somni és tenir un vestit nou. No li 
desagrada la roba que porta, ni tampoc té enveja 
dels altres, sinó que vol que tothom se’l miri. 

  Jimmy Liao. 
La noche estrellada. Barbara Fiore. 
L’amistat entre una nena i el seu veí, que se 
senten sols, farà que comencin un viatge per 
evadir-se del món real i aconseguir viure en un 
món feliç. 
  Marjane Satrapi. 

Los monstruos tienen miedo de la luna. Norma. 
Cada nit visiten a la Maria tres horribles monstres. 
Troba una solució per fer-los fora, però a vegades 
les solucions més evidents poden ocasionar els 
problemes més increïbles.   

  Jean Craighead George. 
Julie dels llops. Estrella Polar. 
Julie, de nom esquimal Miyax, perduda en el 
desert àrtic sap que l’única possibilitat de salvar-
se és fer-se acceptar com un membre de la 
bandada de llops. 
 
 

 Ghislaine Biondi. Il.: Rebecca Dautremer. 
El gegant dels ocells. Timun Mas. 
Peus Grossos és un gegant que està molt trist, 
ningú vol saber res d’ell. És en el bosc, i sobretot  
amb els ocells, on troba tot el que li fa falta i el 
veritable valor de l’amistat i la felicitat. 

  Mercè Canela. Il.: Max. 
Els dimarts dels senyor F. Bromera. 
Fruit de la casualitat, la Clàudia descobreix la 
fantàstica història del senyor F., la seva vida, el 
seu exili després de la guerra i com l’amistat el va 
ajudar a superar totes les dificultats. 
  

http://www.grup62infantiljuvenil.cat/ca/autor/jean-craighead-george_638.html
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