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Alegria

Ricardo
Alcántara

Baula

5 anys

L’Alegria va néixer al carro d’un circ. Encara que el seu pare era pallasso i la seva mare, ballarina, ella
volia ser trapezista. Per fer piruetes al trapezi havia de ser molt valenta i tenir ales, encara que no es
veiessin. L’Alegria seria capaç d’aconseguir-ho?

En Tomàs i les
paraules màgiques

Ricardo
Alcántara

Baula

5 anys

En Tomàs i la seva millor amiga, la pilota, sempre estan junts. Passejant pel camp, troben un soldat de
plom que s’uneix a les seves aventures. Un dia, però, el soldat fa un comentari desafortunat a en Tomàs
que el fa posar molt trist. Com s’ho farà, el soldat, per arreglar la situació?

El caos monstruós
d’en Jake

Ken Spillman

Bira Biro

6 anys

L’habitació́ d’en Jake està una mica desendreçada, fins que el pare li demana que l’endreci. Ha buidat els
calaixos i l’armari de les joguines, i ha tret tot de coses oblidades de sota el seu llit. Aquesta vegada, en
Jake farà̀ la feina ben feta. Al pare li espera una sorpresa… però̀ no és la que en Jake havia pensat!

Només alça els ulls

Joan de Déu
Prats

Baula

6 anys

Els cadells de lleó s’han quedat sense os per jugar. Com que sempre juguen al mateix, ara no sabran què
fer. Un dels cadells, però, es posa a mirar el que té al voltant i descobreix que si té els ulls ben oberts
l’entreteniment està assegurat.

L’abella de més

Andrés Pi
Andreu

Takatuka

7 anys

Al rusc s'ha armat un gran rebombori. Cada dia sembla que hi ha menys espai disponible. Una comissió
d'abelles creada expressament es posa a estudiar les causes d'aquestes estretors i arriba a la conclusió
que falta espai perquè hi ha una abella de més.

L'ocell que no
passava els dijous

Dolors Garcia i
Cornellà

Animallibres

8 anys

La senyora Vitxissuàs era cuinera. Havia treballat en un munt de llocs, però hi havia un lloc on no li
agradava gens anar a cuinar: a les escoles. I és que els nens 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?

Armstrong

Torben
Kuhlmann

Joventut

8 anys

Els meus trucs per
sobreviure a la
classe de natació

Gideon Samson

Takatuka

9 anys

Fa molt de temps un ratolí va aprendre a volar..., i va creuar l'Atlàntic. L’agosarada història d'un ratolí
volador. Un llibre que ens ensenya que els somnis estan determinats tan sols per la capacitat
d'imaginació, i on les més grans innovacions arriben d'un dels éssers aparentment més petits i
insignificants.
Els dijous són el pitjor dia de la setmana per a en Gied. Perquè els dijous té classe de natació a l’escola i
no hi ha res més horrorós que això. Llançar-se de cap, fer la bicicleta, nedar vestit... A en Gied li toquen
aquests turments una setmana sí i l’altra també. I per saltar-se la classe de natació, ha pensat fins a
setanta trucs!

L’illa de Paidonèsia

Oriol Canosa

La Galera

9 anys

En Nicolau viatja en vaixell amb els seus pares. I s'avorreix. Fins que decideix fer allò que li havia passat
pel cap: agafar un dels bots de salvament i anar a una illa ben petita. Aquí començarà una aventura en
què l'illa s'omple de nens i nenes, els adults no hi poden fer res i la cosa s'embolica de mala manera. O de
bona manera, segons els ulls que ho mirin.

Dragon Boy

Guido Sgardoli

Edebé

10 anys

Aquesta és el diari d'en Max. Un diari que et sorprendrà i et farà riure, però amb el que, a més a més,
descobriràs què és el coratge. També pots posar-te una capa i jugar a tenir superpoders. Però jo sé quins
són els veritables superpoders: l’amistat, la intel·ligència, la imaginació, la diversitat.

La trompeta del
cigne

E. B. White

Viena Edicions

10 anys

Quan resulta que ets un cigne trompeta i neixes mut, com li ha passat a en Louis, tens un problema. I la
cosa es complica encara més quan t’enamores i vols declarar-te com ho fan tots els cignes trompeta. Una
faula deliciosa sobre la força per superar les dificultats.

El comissari
llampec a
Barcelona

Ursel Scheffler

Edicions del
Pirata

10 anys

El comissari Llampec viatja a Barcelona per retrobar-se amb el seu vell amic, el comissari Xavier
Primmirat. El que en principi havien de ser unes relaxades vacances es transformen en una increïble
persecució per tota la ciutat de Barcelona.

La pluma del grifo

Cornelia Funke

Siruela

12 anys

Ben, el jinete del dragón, vive en Noruega. Allí recibirá una noticia terrible: la vida de los tres últimos
potros de Pegaso está en peligro y podrían no salir nunca de sus huevos. En un intento desesperado por
salvarlos, Ben emprenderá un largo viaje a Indonesia acompañado de una variopinta comitiva en busca
de uno de los seres fabulosos más feroces y peligrosos que existen: el grifo, pues es la única criatura que
posee la clave para salvar a los potros alados.

La Academia

Amelia Drake

Siruela

12 anys

Twelve no sabe quiénes son sus padres y ni siquiera tiene un nombre, solo un número y nunca ha salido
del orfanato Moser. El sueño de Twelve es entrar en la Academia de los Sirvientes y convertirse en
camarera. Pero las cosas saldrán muy distintas de como ella esperaba.

L’últim animal
salvatge

Piers Torday

Estrella Polar

12 anys

Aquesta és la història d'un nen anomenat Kester. És extraordinari, però ell encara no ho sap. Tot el que
sap en aquest moment és que: 1. Hi ha un estol de coloms excitats a la seva habitació... 2. Estan parlant
amb ell... 3. La seva vida mai més tornarà a ser la mateixa.

