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MOLIST, P.; CORRAL, J. (il.) EL PETÓ DE 
LILI MARLEEN. Barcelona: Barcanova, 
2014 ISBN 9788448930752 
Història d’en Pere, un nen ple de pors, 
que coneix el senyor Salom, fotògraf que 
té la dèria de fotografiar moments feliços 
i que va tenir un afer amb Lili Marleen, 
un personatge, de qui tothom, al poble, 
n’espera la tornada. Un llibre diferent. 

 

ALONSO, F.; WENSELL, U. (il.) EL 
HOMBRECITO VESTIDO DE GRIS Y 
OTROS CUENTOS. Pontevedra: 
Kalandraka, 2014 ISBN: 9788484648390 
Vuit contes breus, poètics i senzills que 
no deixen indiferent ningú. Plens de 
personatges que somnien i sofreixen 
alhora, i no es conformen amb la realitat 
que els envolta, la qual intenten canviar. 

 

BACCALARIO, P.D.; BRUNO, I. (il.) LA 
BOTIGA BATTIBALENO. LA LLADRE DE 
MIRALLS. Barcelona: La Galera, 2014 
ISBN: 9788424645687 
Finley descobreix que l’Aiby està en 
perill: la reunió de les famílies de les 
botigues màgiques ha estat un parany 
d’en Semueld Askell (l’enemic). En Finley 
inicia un viatge ple de màgia per ajudar a 
la seva amiga.  

 

FERNÁNDEZ, David. UN INTRUSO EN MI 
CUADERNO. Zaragoza: Edelvives, 2012 
ISBN 9788426386045 
Uns dibuixos de papallones envaeixen la 
llibreta de Mariano, que vol ser 
astronauta, futbolista i detectiu. Quan 
està a punt de descobrir-ne el creador 
n’apareix una altra de trista. Una bella 
història d’amistat i d’esperança. 

 

LACOMBE, Benjamin. ELS AMANTS 
PAPALLONA. Barcelona: Baula, 2008 
ISBN 9788447917723 
Naoko, noia japonesa, no vol seguir les 
tradicions imposades a les dones; vol 
estudiar literatura i es fa passar per un 
noi, però s’enamora. El seu amor 
resultarà impossible. Però, l’amor 
sempre triomfa. Llegenda oriental. 
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GANGES, Montse; CANALS, M. (il.). EL 
CAVALL. Barcelona: Combel, 2011 
ISBN: 9788498256345 
Llibre què combina magnífiques i 
divertides il·lustracions amb fotografies 
en color. Els textos senzills i divertits  
són amb lletra de pal i manuscrita. 
Inclou un breu apartat documental 
amb les característiques de l'animal. 

 

HAUGHTON, Chris. UNA MICA 
PERDUT. Santander: Milrazones, 2012 
ISBN: 9788493892777 
Un petit mussol s'adorm i cau a terra, i 
perd sa mare. La cerca pel bosc amb 
l’ajut d'un esquirol, que li suggereix 
una mare rere una altra… fins que la 
granota els ajuda a trobar a la veritable 
mare. 

 

WORMELL, C. PETIT ÓS I ELS SIS 
RATOLINS BLANCS. Barcelona: 
Joventut, 2014 ISBN: 9788426141088 
Un ós surt a passejar pel bosc i es troba 
sis ratolins blancs aterrits. S’han perdut 
i tenen por. El petit ós els ajudarà. 
Però, el seu enginy els salvarà de les 
criatures que s’amaguen en la foscor? 

 

MOSES, B.; GORDON, M. (il.). POL 
PORUCDÀCTIL. Barcelona: Barcanova, 
2013 ISBN: 9788448931261 
En Pol és petit i molt poruc. Tot li fa 
por: el preocupa no poder volar, té por 
d’agafar-se les ales amb les portes de 
l’ascensor, té por de no poder fer les 
coses tan bé com els seus amics. Llibre 
per treballar les pors.   

 

PRATS SOBREPERE, P. EL PIRATA JACK 
LLENTIES. Barcelona: La Galera 2009 
ISBN: 9788424632182 
El pirata Jack Llenties desembarca a la 
ciutat. La bandera pirata fa tremolar els 
habitants, però no és tan temible com 
sembla… Les il·lustracions (fotografies 
d’aliments)  converteixen  els àpats en 
una gran aventura. 

 

 

BALMES, Santi; LYONA (il.). JO MATARÉ 
MONSTRES PER TU. Barcelona: La 
principal de los libros, 2012 ISBN: 
9788493897895 (Té una versió app) 
La Martina té por, creu que sota el terra 
de l’habitació s’amaga un món cap per 
avall ple de monstres. Al món dels 
monstres, una nena-monstre també té 
por. Què passaria si es trenqués la 
frontera  d’ambdós móns? 

 

SCOTTON, Rob. EL GAT SPLAT. Madrid: 
Jaguar, 2011 ISBN: 9788415116035 
El primer dia d’escola té preocupat el gat 
Splat. Què passa si no fa cap amic? Per 
això decideix emportar-se la seva 
mascota, el ratolí Seymor, amagat dins la 
carmanyola de l’esmorzar. Un ratolí en 
una escola de gats? Una història plena 
d’aventures! 

 

RICO CALLEJA, S. QUAN A VACA SE LI VA 
POSAR PAPALLONA AL NAS. Madrid: 
Idampa, 2013. ISBN 9788494069024 
Vaca i Papallona són molt amigues. Un 
bon dia, a Papallona li manquen les 
forces i Vaca ha d’afrontar la pèrdua 
d’una amiga. Aprendrà que hi ha 
relacions que sempre es recorden. 

 

GÒRRIZ, J.; PICAZO, C. (il.). LA REINA DE 
LA BICICLETA. Barcelona: Baula, 2013  
ISBN: 9788447926855 
La Sandra una nena de sis anys, voldria 
que el seu pare li tragués les rodetes de 
la seva bicicleta. “Així m’agrada, que 
siguis valenta”... però quan pensa en el 
cop que es va donar al genoll, encara li fa 
mal i... 

 

MONTARDRE, Hélène. EL PETIT TIGRE. 
Barcelona: Combel  2006 ISBN: 
9788498251272  
Volum (dedicat al tigre) d’una col·lecció 
per a infants perquè ho puguin saber tot 
sobre plantes i animals: com viuen, com 
s’alimenten, com creixen… Textos 
acurats i il·lustrats amb esplèndides 
fotografies. 

 

 

JEFFERS, Oliver. L’INCREÏBLE NEN 
MENJACONTES. València: Andana 
Editorial, 2013 ISBN 978849408024I 
A l’Enric li agradaven els llibres, però no 
li agradava llegir-los, li agradava menjar-
se’ls. Llibres grans, llibres il·lustrats. 
llibres de referència… i com més en 
menjava, més llest es feia. Però, un dia 
va començar a trobar-se malament...  

 

BLENGINO, L.; BIGARELLA, I. (il.). LA 
MANSIÓ DE L’ESPARVER. Barcelona: La 
Galera, 2014 ISBN 9788424644284 
La periodísta Priscilla Fizz es llança a una 
aventura esgarrifosa i investiga sobre la 
Mansió de l’Esparver, el castell 
abandonat que pertanyia a l’Artemius 
Creep, el llegendari caçamonstres mort 
vint anys enrere. 

 

DE DÉU PRATS, J. i MARTÍ, T. (il.). 
L’INVENTOR DESPISTAT. Barcelona: 
Barcanova, 2013 ISBN 9788448931315 
I si cada vegada que ensopegues és 
perquè algú invisible t’ha fet la traveta? 
Això és el que vol esbrinar l’inventor 
despistat, el protagonista d’aquesta 
història, amb el seu nou invent: un 
detector de follets.  

 

COPONS, Jaume; FORTUNY, Liliana (il.). 
ARRIBA EL SR.FLAT. Barcelona: Combel, 
2014 ISBN 978-84-9825-910-0 
L’Agus era un nen normal que anava a 
l’escola, perdia redaccions o tunejava 
pizzes… Un dia conegué al Sr. Flat i tot va 
canviar. D’ençà que es va instal·lar a la 
seva habitació el món va ser més 
divertit, un lloc millor i ple d’embolics! 

 

GUITTIRNNE, L.; GÉRARD, P.; 
TCHOUKRIEL, E. (il.) INVENTARI DELS 
ANIMALS AMB CUA. Pontevedra: 
Kalandraka, 2014. ISBN 9788415250777 
Agafar impuls, pescar, abrigar-se, 
seduir… Un inventari sorprenent i 
meravellós on podreu descobrir per a 
què serveixen les cues dels animals. 
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