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EDUCACIÓ INFANTIL
La veritat sobre els dinosaures
Descripció:
Aquest llibre parla de dinosaures. Aleshores, què hi fa una gallina a la
coberta? Ben aviat ho descobriràs…Un recorregut informatiu pel meravellós
món dels dinosaures. Per a persones de 4 a 250 milions d’anys.

Fitxa tècnica

Text i Il·lustracions: Guido van Genechten
Editorial: Baula
Edat: a partir de 3 anys
Enquadernació: cartoné
Tipus: llibres
N. de pàgines: 40
Il·lustracions: Color
ISBN/EAN: 978-84-479-3743-1

Una guineu
Descripció:

Un llibre per comptar que relata l'aventura, o desventura, d'una guineu que
entra a un galliner buscant menjar. Coprotagonitzen aquesta història d'intriga
un munt de gallines. En un corral il·luminat per la lluna, s'escolten "sis passos
a l'aguait, set cops a la porta…", i així successivament.

Fitxa tècnica

Autor/a: Kate Read
Editorial: Libros del zorro rojo
Edat: a partir de 3 anys
Enquadernació: cartoné
Tipus: Àlbum-il.lustrat
N. de pàgines: 36
Il·lustracions: Color
ISBN/EAN: 978-84-947733-9-6

Amor meu
Descripció:

Mare, m’estimaràs sempre? Aquesta és la pregunta que intenta respondre
aquesta joia literària. Tota una declaració d’intencions d’amor materno-filial.
Un relat breu, poètic i preciós on imatge i il.lustració es complementen de
forma bellíssima.

Fitxa tècnica

Autor/a: Astrid Desbordes & Pauline Martin
Editorial: Kókinos
Edat: a partir de 3 anys
Enquadernació: cartoné
Tipus: llibres
N. de pàgines: 44
Il·lustracions: Color
ISBN/EAN: 978-84-16126-53-8
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CICLE INICIAL
De quin color és un petó?
Descripció:
A Minimoni li agrada molt pintar, i ara vol descobrir quin color tenen els
petons.
Pensa tu de quin color són. Coincidiràs amb ella?

Fitxa tècnica

Text i Il·lustracions: Rocio Bonilla
Editorial: Animallibres
Edat: primers lectors
Enquadernació: cartoné
Tipus: Àlbum-il.lustrat
N. de pàgines: 32
Il·lustracions: Color
ISBN/EAN: 978-84-15975-61-8

El Monstre de colors
Descripció:

El Monstre de Colors no sap què li passa. S'ha fet un garbuix d'emocions i ara
li toca desfer l'embolic. Una història senzilla i divertida que introduirà a petits
i a grans en el fascinant llenguatge de les emocions.

Fitxa tècnica

Autor/a: Anna Llenas
Editorial: Flamboyant
Edat: a partir de 6 anys
Enquadernació: cartoné
Tipus: Àlbum-il.lustrat
N. de pàgines: 44
Il·lustracions: Color
ISBN/EAN: 978-84-939877-8-7

Les nines són per les nenes
Descripció:

Al meu germà li va encantar el regal de la tieta. “Li diré Teresa”, va dir al
veure la nina de drap. Quan va dir que volia dormir amb la Teresa, el meu
pare va dir: “No és greu. Ja li passarà”...

Fitxa tècnica

Autor/a: Ludovic Flamant
Editorial: Tramuntana
Edat: a partir de 5 anys
Enquadernació: cartoné
Tipus: llibres
N. de pàgines: 40
Il·lustracions: Color
ISBN/EAN: 978-84-16578-57-3
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CICLE MITJÀ
Àvia ja sé que has oblidat el meu nom
Descripció:
Àvia, que t'esperaries a que em fes gran i em converteixi en un metge que trobi
el guariment de l'alzheimer? Una història tendra i un diàleg entre una àvia i el
seu nét.

Fitxa tècnica

Autor/a: Jaume Cela
Editorial: Animallibres
Edat: a partir de 9 anys
Enquadernació: cartoné
Tipus: llibres
N. de pàgines: 72
Il·lustracions: Color
ISBN/EAN: 978-84-16844-18-0

El zoo petrificat (Els diaris de la Cirera 1)
Descripció:

La Cirera, una nena de deu anys que somia amb ser escriptora, és la
protagonista de «Els diaris de la Cirera», la col·lecció de còmic infantil que s'ha
convertit en un fenòmen a França.
Acompanya a la Cirera en la seva primera investigació, que la durà fins al cor
del bosc i a descobrir un lloc meravellós!

Fitxa tècnica

Autor/a: Joris Chamblain
Editorial: Alfaguara
Edat: a partir de 9 anys
Enquadernació: cartoné
Tipus: Còmic
N. de pàgines: 96
Il·lustracions: Color
ISBN/EAN: 978-84-2043-364-6

El segrest de la bibliotecària
Descripció:

Un dia, una colla de bandits segresta la senyoreta Ernestina Laburnum, que,
tal com els confessa ella mateixa, no és rica, ni té parents famosos, ni tan sols
té casa... Però els bandits l'han triat perquè és la bibliotecària del poble, i estan
convençuts que l'ajuntament estarà disposat a pagar un enorme rescat per
recuperar-la, perquè sense ella la biblioteca no pot rutllar de cap de les
maneres.

Fitxa tècnica

Autor/a: Margaret Mahy
Editorial: Viena
Edat: a partir de 9 anys
Enquadernació: cartoné
Tipus: llibres
N. de pàgines: 44
Il·lustracions: Color
ISBN/EAN: 978-84-8330-790-8
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CICLE SUPERIOR
Rosa Blanca
Descripció:
Rosa Blanca viu en una petita ciutat alemanya durant la Segona Guerra
Mundial. El seu paisatge habitual canvia d’un dia per l’altre, quan soldats,
noves banderes estranyes i gent que saluda estirant el braç passen a omplir els
seus estimats carrers i places. I vet aquí que un dia observa com comencen a
emportar-se nens i nenes dins d’un camió i decideix seguir-los...

Fitxa tècnica

Il·lustracions: Roberto Innocenti
Editorial: Kalandraka
Edat: a partir de 11 anys
Enquadernació: cartoné
Tipus: llibres
N. de pàgines: 32
Il·lustracions: Color
ISBN/EAN: 978-84-16804-58-0

Pirates del mar de gel
Descripció:

La Miki i la Siri són dues germanes que viuen tranquil·lament en una illa de la
mar de gel. Quan els membres de la colla del ferotge pirata Capblanc segrestin
la Miki i se l’enduguin a treballar a les mines de diamants, la seva germana
gran traurà el valor d’on sigui per anar a rescatar-la.

Fitxa tècnica

Traductora: Elena Martí i Segarra
Editorial: Viena
Edat: a partir de 11 anys
Enquadernació: rústica
Tipus: Àlbums-il.lustrat
N. de pàgines: 448
Il·lustracions: Color
ISBN/EAN: 978-84-17998-20-2

No llegiré aquest llibre
Descripció:

En Juls no vol llegir el llibre que li ha donat la seva mestra, però no hi té res a
fer. De molt mal humor, comença a llegir i, a mesura que avança la lectura,
critica tot el que li molesta del llibre: els recursos que utilitzen els autors, els
personatges, la lletra... No para de queixar-se fins que la Lia, la protagonista
del llibre que llegeix, surt del paper i li diu quatre coses. Quin caràcter!

Fitxa tècnica

Autor/a: Jaume Copons
Editorial: Baula
Edat: a partir de 10 anys
Enquadernació: cartoné
Tipus: còmic
N. de pàgines: 200
Il·lustracions: Color
ISBN/EAN: 978-84-246-6167-0
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