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Cicle inicial E.P. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sant Jordi 2013 

En Tabalet 

 
Núm. d’obra: 0163165 

 

 Una vegada hi havia un conillet tot cobert de pèl suau amb una cua rodoneta i blanca. 

Vivia en un cau amb la seva mare. Es deia Tabalet, i la seva mare, Marieta Cuacurta. 

Cada matí, quan la Marieta Cuacurta sortia a buscar l’esmorzar... 

M’ha caigut una dent! 

Carmina del Río 

 
Núm. d’obra: 0163164 

  

“M’ha caigut una dent!” descriu un moment 

molt especial per al protagonista del llibre: la 

seva dent li ha caigut, així que després 

d’ensenyar-la als pares, la guarda amb cura per 

posar-la a la nit sota el coixí. Sap que el ratolí  

Pérez vindrà a portar-li una sorpresa i intentarà 

no dormir-se per sorprendre’l. 



  Cicle mitjà E.P. 

Bona nit, Júlia 

Carles Sala i Vila 

 

Núm. d’obra: 0160557 
 

La Júlia mai no hauria pensat que podria viure tantes 

aventures aïllada en una habitació d’hospital. Ni que 

aprendria tantes coses! I tot gràcies al seu amic Bru, a l’avi i, 

sobretot, a un personatge molt especial que resultarà ser una 

autoritat en el món dels somnis. 

Les aventures d’un ratolí de biblioteca 

Salvador Comelles 

 

Núm. d’obra: 0159894 
 

L’Aquil·les no és un ratolí qualsevol, té nom d’heroi i sap 

llegir. És un ratolí de biblioteca. Un dia, però, ensorren 

l’edifici on viu perquè han construït una biblioteca nova. El 

ratolí haurà de fugir i espavilar-se. No s’imagina pas tot el 

que l’espera! Relat de fantasia i aventures. 



 

  

Cicle superior E.P.  

El genial oncle Anastasi 

Miquel Pujadó 

 

Núm. d’obra: 0161326 

 

En Gerard està molt content que el seu oncle Anastasi, un 

inventor molt especial, hagi de viure a casa seva durant una 

temporada, perquè amb ell la vida esdevé sorprenent:  un 

canari pot esdevenir de la mida d’una àguila, un dinosaure 

escapat d’un somni pot passejar-se pel veïnat... Els pares 

d’en Gerard no ho veuen clar, i encara menys el senyor 

Sistachs, un veí que viu amb tres gats i odia els nens. 

Després de provocar unes quantes catàstrofes, l’oncle 

Anastasi emprendrà un viatge i, en tornar, durà amb ell una 

sorpresa inesperada. 

 

No fotis, Marta! 

Mercè Anguera 

 

Núm. d’obra: 0160686 

 

La Marta, l’Eli i la Nao són les Antibarbis: totes per a una i 

una per a totes. 

A les Antibarbis se’ls planteja un problema: el pare de l’Eli 

vol tornar a casar-se, però resulta que la seva nòvia és una 

barbi! La Marta, en lloc de guardar-li el secret a la seva 

amiga, el comenta a l’assemblea de la classe. I, és clar, ara 

no entén per què l’Eli l’envia a pastar fang... 

Xau, el gos nàufrag 

Josep Vallverdú 

 
Núm. d’obra: 0160683 

 

Enmig d’una terrible tempesta a alta mar, el Xau, el gos d’en 

David Navissé, és engolit per les onades. Quan el temporal 

amaina, res no torna a ser com abans. Mentre la família 

busca un nou gosset, en David es pregunta què se’n deu 

haver fet, d’en Xau. Li agrada imaginar que se n’ha sortit i 

que ha viscut una pila d’aventures! 



 Primer cicle E.S.O. 

El viatge dels argonautes 

Adaptació d’Antoni Garcia Llorca 

 
Núm. d’obra: 0161659 

 

El viatge dels argonautes d’Antoni Garcia Llorca és una 

fidel adaptació de les Argonàutiques d’Apol·loni de Rodes, 

una adaptació escrita amb la intenció d’introduir el jove 

lector modern en una poesia narrativa mitològica i heroica, 

tan abundosament conreada durant l’època hel·lenística. En 

la seva obra original Apol·loni explica, en uns sis mil versos, 

el llegendari viatge de Jàson i els argonautes a la recerca del 

velló d’or, tot recollint un bon nombre de temes narratius 

comuns a mites, llegendes i contes populars de tot el món. 

 

L’Asmir no vol fusells 

Christobel Mattingley 

 
Núm. d’obra: 0161487 

 

L’Asmir és un nen bosnià que viu a Sarajevo, una ciutat que 

la guerra ha convertit en un veritable infern. Amb el seu 

germà, la mare i l’àvia, aconsegueix agafar un avió que els 

porta fins a Belgrad. Però el seu pare s’ha hagut de quedar..., 

i ells només seran fora de perill quan arribin a Viena. 

L’Asmir detesta la guerra. 



 
Segon cicle E.S.O. /  Batxillerat 

Nits de celobert 

M. Carme Roca 

 
Núm. d’obra: 0161415 

 

Nits de celobert és una narració de misteri, ambientada al 

barri gòtic de Barcelona. Uns fets luctuosos sense explicació 

fan que des de l’inici de l’obra s’ensumi l’olor de tragèdia. 

A mesura que transcorre l’acció tot apunta cap a un 

desenllaç fatal. Només una bona dosi d’enginy i audàcia i 

unes intenses ganes de viure podrien vèncer el tenebrós i 

poderós destí que sembla haver-se apoderat de la part antiga 

de la ciutat. Una titànica lluita a mort entre el bé i el mal. 

Qui ets, Marina? 

Estrella Ramon 

 
Núm. d’obra: 0161489 

 

A Qui ets, Marina? Estrella Ramon assaja l’alternança entre 

dues històries amb estranyes similituds que giren al voltant 

de la Marina, una noia del nostre temps dotada de capacitats 

paranormals, que sembla haver despertat d’un son de segles. 

Novel·la de misteri, susceptible de múltiples lectures, que ha 

contribuït a col·locar Estrella Ramon en el punt de mira dels 

lectors exigents. 


