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   Educació infantil 

 “Toca, toca!” Conte il·lustrat.  

 

Els més petits podran resseguir camins i trobaran diferents 
formes, mides i textures en les pàgines d’aquest llibre. 

 

 

 

 

 “L’aniversari d’en Peixet”, Guido van Genechten.  Conte il·lustrat. 

 

 

En Peixet avui fa dos anys i convida a tots els seus amics a la 

festa d’aniversari. Hi haurà animals prims i grassos, grossos i 

petits, curts i llargs, rectes i corbats, contents i tristos. 



Cicle inicial E.P.  

 

 “La formiga distreta”, Carme Solé Vendrell i Maria Martínez i Vendrell. Conte il·lustrat.  

 

“-Puc venir? Vull aprendre a buscar el menjar... -demana amb 

insistència la formiga petita...” 

 

 

 

 

 

 “L’erugueta goluda”, Eric Carle. Conte il·lustrat.  

 

 

“Una nit, sota la llum de la lluna, hi havia un ou 

molt petit, que reposava damunt d’una fulla...” 



Cicle mitjà E.P. 

 

 “Soc una nou”, Beatriz Osés. 38 c/l interpunt. 1 volum. Amb punt de llibre. 

 

 

Em dic Omar. El meu pare era jardiner i la meva mare feia olor de 

canyella. A tots dos se’ls va empassar el mar poc abans que 

arribéssim a la platja. Els vaig veure desaparèixer mentre flotava 

en aquella closca de nou al costat d’altres desconeguts. Dels tres, 

només jo portava un petit salvavides amb el meu nom. L’havia 

escrit la mare amb un retolador desgastat perquè no l’oblidés mai. 

 

 

 

 “Jo, aquí, només sóc el gos”, Jutta Richter. 38 c/l interpunt. 1 volum. Amb punt de llibre.  

 

L’Anton, un gos d’atura acostumat a córrer lliure pel camp, ha anat 

a parar a casa d’una família i el renten en una banyera, el treuen a 

passejar amb una corretja, li donen instruccions amb un xiulet... 

Els humans no hi ha qui els entengui! 

 

 

 

 

 

 



 
 “L’ocell que no passava els dijous”, Dolors Garcia i Cornellà. 38 c/l interpunt. 1 volum. 

Amb punt de llibre. 

 

La senyora Vitxissuàs era cuinera. Havia treballat en un munt 

d’hotels i restaurants, però hi havia un lloc on no li agradava gens 

anar a cuinar: a les escoles. I és que els nens i les nenes no 

s’acabaven el menjar del plat, el llençaven a terra o se l’amagaven 

a les butxaques. Qui li hauria dit que ara que s’havia jubilat tornaria 

a una escola? Just abans de sortir cap allà, un ocell preciós es va 

aturar a la seva finestra. Semblava sorgit d’un conte... 

 

 

 

 “Perdut a Bombai”, Francesc Miralles. 38 c/l interpunt. 2 volums.  Amb punt de llibre. 

 

L’Èric va a l’Índia amb la família amb la intenció de visitar el 

seu oncle metge. Un sèrie de circumstàncies fan que es 

perdi per Bombai, una ciutat de més de quinze milions 

d’habitants i un nombre indefinit de vaques i elefants. En 

Krishna li donarà un cop de mà i el conduirà per una terra 

misteriosa i fascinant. 

 

 

 

 

 

 



Cicle superior E.P. 

 “Enigmes. Desafia la teva ment amb 25 enigmes de misteri”, Víctor Escandell. 38 c/l 

interpunt. 1 volum.   

 

Diverteix-te resolent aquesta recopilació d’enigmes de misteri en 

què practicaràs dues maneres diferents de pensar i d’analitzar 

les incògnites que se’t plantegen: alguns enigmes els resoldràs 

fent servir la lògica i d’altres, amb la imaginació. 

Hi podràs jugar sol, per equips o en família. 

Converteix-te en un autèntic detectiu, busca pistes, utilitza la 

ment i resol l’enigma! 

 

 

 

 “Sir Gadabout”, Martyn Beardsley. 38 c/l interpunt. 1 volum.   

 

Coneix Sir Gadabout, el Pitjor Cavaller del Món... 

Quan la bella reina Ginebra desapareix, Sir Gadabout inicia una 

recerca per rescatar-la,  embarcant-se en un seguit de 

catastròfiques aventures! No te les perdis! No pararàs de riure! 

“Un conte dahlesc (amb bromes per a adults i tot)” The 

Independent on Sunday 

 

 

 

 

 



 

 “L’arbre de les històries”,  Eulàlia Canal. 38 c/l interpunt.  1 volum.  

 

Tot va començar amb una notícia a la premsa: “Ben aviat les 

biblioteques desapareixeran. Els llibres seran substituïts per 

càpsules de lectura”. Després va venir l’ordre d’enderrocament... I 

per a complicar més les coses, la Nit de Reis, en Jonàs el 

bibliotecari troba una nena misteriosa a les portes de la biblioteca. 

Qui pot ser aquest personatge captivador que capgirarà la vida 

d’en Jonàs? 

 

 

 

 

 

 

 “Cors de gofra”,  Maria Parr. 38 c/l interpunt. 2 volums.  

 

En un petit poble de la costa noruega, Knert-

Mathilde, viuen la Lena i en Trille. Ella és intrèpida, 

divertida i aventurera. Ell, la ment serena de tots dos. 

Són amics de l’ànima encara que en Trille necessita 

que li diguin més vegades, com a tots ens passa en 

algunes ocasions. 

La Lena viu sola amb la seva mare i, de tant en tant, 

pensa que li agradaria tenir un pare. En Trille té una 

germana adoptada a Colòmbia i un avi magre i 

arrugat que viu al soterrani de casa i al qual adora. El 

que més els agrada és compartir les gofres calentetes 

que fa la tia-àvia i passar el dia junts gaudint 

d’aventures que, a vegades, quasi acaben en 

catàstrofes. Aquest és el regne de la Lena i en Trille. 

T’animes a conèixer-lo? 

 

 

 

 



Primer cicle E.S.O. 

 

 “Quina tocada de nassos!”, Ruth Tormo. 38 c/l interpunt. 2 volums.  

 

L’arribada del Liam a classe sacseja la Mila. No para de fer-se 

preguntes... Té un embolic increïble i no sap ben bé què ha de 

fer. I és que el Liam és un noi molt especial. Diu i fa sempre el 

que li dona la gana, té un sentit de l’humor més que recargolat, 

la seva mascota és un porc nan vietnamita... Conèixer el Liam 

l’ha fet adonar que les seves amigues no són tan amigues com 

sembla i que, de vegades, cal lluitar contra el que es considera 

normal per sentir-se bé amb un mateix. 

 

 

 

 

 

 

 

 “La guerra dels botons”, Avi. 38 c/l interpunt. 3 volums.  

 

En Patryk té dotze anys i no ha vist gaire món més enllà del seu 

poble, a Polònia, ocupat pels russos. No hi passa mai res..., fins 

al dia que els alemanys llancen una bomba a l’escola i esclata 

la Gran Guerra. Mentre el control del poble passa de mans 

d’una nació a una altra i els soldats estrangers arriben i marxen, 

un dels set amics de la colla, l’insensible i competitiu Jurek, 

s’empesca un repte ben perillós: qui robi el botó més valuós 

d’un uniforme militar es convertirà en el rei. 

 

 

 

 

 

 



 “La casa sota la sorra”, Joaquim Carbó. 38 c/l interpunt. 2 volums.  

 

Quan diuen que el Nil és un riu perillós, tothom pensa en els cocodrils. 

Però el que ja no sap gairebé ningú –només en Pere Vidal, en Henry 

Balua i tu- és que aquests rèptils afamats són bestioletes inofensives, 

comparades amb el senyor Ti, un misteriós personatge que dirigeix la 

casa sota la sorra, la seu d’una organització secreta instal·lada al 

Sudan que es dedica a tota mena de negocis bruts. Entrar-hi és ben 

fàcil, però sortir-ne és quasi impossible. És clar que en Pere i en 

Henry se n’escapen, però estan a punt de deixar-hi la pell! 

 

 

 

 

 “L’esquelet de la balena”, David Cirici. 38 c/l interpunt. 2 volums.  

 

En una societat futura, enmig del camp, cent dotze nois 

conviuen en una escola residència, aïllats de tothom. L’únic món 

que coneixen és l’escola i els seus voltants. L’únic contacte amb 

l’exterior és el telèfon. Tot està programat: les classes, els àpats, 

les dutxes, els jocs, la lectura. Els professors són holografies. 

Però uns fets casuals porten uns quants nois a descobrir i 

entendre per quins mecanismes funciona l’escola, i aleshores la 

rutina es trenca i tot es complica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Segon cicle E.S.O. i Batxillerat 

 
 “Els bessons congelats”, Andreu Martín i Jaume Ribera. 38 c/l interpunt. 5 volums.  

 

El Flanagan ja té dinou anys i vol estudiar criminologia. 

També busca feina, i l’agència de detectius 

Investigacions Biosca li ofereix resoldre el famós “cas 

dels bessons congelats”. Fa set anys a Valldenàs, un 

poble de la Cerdanya, una dona es va trobar dos 

bessons morts enmig del bosc. Quan va arribar l’ajuda, 

els nens havien desaparegut. El cas va tenir molta 

difusió mediàtica, però mai no es va arribar a resoldre, i 

durant un temps va atraure una gran quantitat 

d’estudiosos de l’esoterisme, les abduccions 

extraterrestres, les psicofonies, el vampirisme i les flors  

de Bach, i aquell petit poble es va convertir en la riota 

de la contrada. L’alcalde, la policia local, i una 

espectacular dona fatal que condueix un descapotable 

seran algunes de les peces clau per resoldre aquest 

cas tan misteriós.  

         Aconseguirà el Flanagan resoldre el misteri amb 

                                                                   l’ajut de l’inefable Xarxenèguer? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 “El repòs dels amants”, Joan Pla.  38 c/l interpunt. 2 volums.   

 

El senyor Tolrà ha desaparegut sense deixar rastre mentre 

feia bolets a la Mussara. És una més en la llarga llista 

d’històries inexplicables que alimenta la llegenda d’aquest 

poble, ara en runes, els habitants del qual van abandonar 

condicionats per la por. 

Roser i els seus amics s’han entestat a descobrir el que 

amaga la Mussara entre els avencs i els clevills que envolten 

el que queda de l’antiga església i del cementeri. En el camí 

a la veritat viuran alguns dels misteris increïbles que narren 

els més vells dels pobles veïns. Investigaran l’afusellament 

d’un pretés maqui i esbrinaran el mite d’uns antics amants. 

Tots dos fets confluiran en una narració absorbent que 

barreja amb habilitat el realisme i els fets paranormals. 

 

 

 “Crims 3.0”, Moisés Peñalver Núñez. 38 c/l interpunt. 3 volums.   

 

Si ets d’aquells a qui els agrada el misteri, la 

crònica negra o les sèries televisives 

d’investigadors forenses, amb aquest llibre tindràs 

l’oportunitat de posar-te a la pell d’un detectiu. 

L'autor us proposa que apliqueu la vostra intuïció i 

coneixements per resoldre les 25 situacions 

diferents que us planteja. Es tracta d’una barreja 

entre realitat i ficció, amb la intenció que us 

trenqueu el cap per saber com o qui ha comès el 

crim. No trobareu una novel·la negra amb grans 

descripcions, sinó relats curts i sintetitzats amb la 

intenció que avanceu ràpidament cap a la resolució 

final. Uns casos us semblaran fàcils i d’altres 

terriblement complicats; exactament com el que es 

troben sobre la taula els investigadors dels Mossos 

d’Esquadra.  


