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Raquel DÍAZ-REGUERA. Jo soc 

Al Martí li agrada una nena. Ell és molt popular a l'escola, ella és rara. Ell 

és bo en esports, ella és única, encara que vol ser "normal". És difícil ser 

popular, és difícil ser diferent. I està bé ser un mateix. 

Al Martí li agrada una nena. Ell és molt popular a l'escola, ella és rara. Ell 

és bo en esports, ella és única, encara que vol ser "normal". És difícil ser 

popular, és difícil ser diferent. I està bé ser un mateix. 

 

Anna GUSÓ. La Bet i el Tea 

La Bet és una nena carinyosa, divertida, moguda i amb autisme. En aquest conte ens explica 

quines són les peculiaritats que la fan ser diferent i única, i com la podem ajudar en el seu dia a 

dia. Us enamorarà! 

 

Karl NEWSON. A tots els estels del cel 

En un tendre ritual a l’hora de ficar-se al llit, una mare 

ossa i la seva petita tanquen els ulls i demanen els seus 

desitjos als estels: nedar amb les balenes, volar per 

damunt dels arbres…. Juntes emprenen increïbles 

viatges abans de dir «Bona nit». Un àlbum ideal per a 

l’hora de ficar-se al llit. 

 

J.R. BARAT. Animalades. Un abecedari 

Aquest abecedari presenta cada lletra amb el nom d'un animal que és descrit amb versos plens 

d'encant i humor. De la A d'aranya a la Z de zebra, els infants coneixeran les lletresde la mà 

d'uns personatges entranyables i únics il·lustrats meravellosament. Un llibre que convida a 

llegir i a gaudir de la musicalitat de la poesia. 

 

Zoe TUCKER. La Greta i els gegants 

La Greta viu en un bosc molt bonic amenaçat pels gegants. Quan els gegants van arribar al 

bosc, van tallar arbres per fer cases. Després van tallar encara més arbres i van construir cases 

encara més grans. Aquestes es van convertir en pobles, i els pobles en ciutats, fins avui, que ja 

gairebé no hi queda ni mica de bosc. Per sort, la Greta téuna idea... 
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Geronimo STILTON. Escapebook, atrapado ¡dentro de mi casa! 

¡¿Cómo es posible?! ¡Chillííí! En mi ausencia, el profesorVoltio ha 

instalado un sistema especial de seguridad y 

ahoraestoyencerradodentro de mi propia casa. ¿Quieresayudarme a 

salir? Disponemos de un plano y de muchaspistas... ¡Será una aventura 

que te hará vibrar los bigotes! 

 

No donis mai menjar a un tauró 

No donis mai menjar a un tauró! És molt perillós donar menjar a aquests animals. Ni se 

t'ocorri! Tot i que al final, trobaràs un amic que podràs alimentar. 

 

Miriam TIRADO. Benvingut senyor malestar 

El Max estava estrany des que havia tingut la seva germana, no sabia què li 

passava, i s'enfadava molt sovint amb els seus pares. Però la seva mare 

també se sentia confosa, això de tenir dos fills era nou per a ella. Cada dia 

que passava, la situació es complicava més, però llavors, PUM, va aparèixer 

un follet, amb barret i maletí, que es presentà a la família com el senyor 

Malestar i els ajudà a detectar què els passa i com connectar de nou. 

 

Jordi GASTÓ. Si te pica un mosquito 

«Si te pica un mosquito» es un divertimento que, a partir de un pequeño percance cotidiano, 

invita a los prelectores y los primeros lectores a probar un atípico remedio para las molestias 

de una picadura. Saltar, hacer muecas, jugar y compartir buenos momentos en agradable 

compañía son algunas de las contrastadas recomendaciones de Jordi Gastó y Christian Inaraja 

 

Oscar SARDÀ. El follet Oriol i l’illa de plàstic 

El follet Oriol i els seus amics reben una notícia molt preocupant: l'illa llunyana de Tomuku, on 

viuen els buscadors de perles, està envoltada de deixalles de plàstic. La brutícia del mar no 

permet bussejar als tomukis, posa en perill la supervivència de les tortugues i deixa atrapats 

els peixos en el fons marí. La vida dels habitants de l'illa i la de les espècies animals que hi 

viuen està en perill. Per això demanen ajuda. Els envasos, les ampolles i les bosses de plàstic 

que no es reciclen, van a parar al mar, de manera que poden posar fi a la vida del planeta! 

Sense dubtar-ho ni un moment, el follet Oriol, l'Anxoveta i la Nora emprenen un arriscat viatge 

per ajudar els tomukis. 
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Susana PEIX. Cercolets 

Les vacances han començat i és temps de Festa Major! L’Ot vol ballar Cercolets, tal i com ho va 

fer el seu rebesavi, però no resultarà tan fàcil, ja que es toparà amb alguns impediments 

inesperats. Aconseguirà sortir a la cercavila amb el Ball de Cercolets? Una aventura per 

conèixer el món dels bastoners, pintar-los i descobrir-ne un munt de coses interessants. 

 

GABRIEL & ADRIÁN. Papa, vull tenir sort 

A la segona part de l'exitós llibre Mama, tinc un monstre al cap, els autors aniran un pas mes 

enllà, profunditzant en les frustracions, els pensaments negatius i els sentiments que sorgeixen 

durant l'etapa infantil. L'objectiu es ajudar a les famílies a comprendre i abordar aquests temes 

amb els seus fills. 

 

Maria MENÉNDEZ-PONTE. La casa embruixada (Cosins S.A., 1) 

La Natàlia, la Verònica, el Javi, el Pablo i el Diego són cosins i els encanten els misteris. Sempre 

busquen aventures! Quan descobreixen que a la casa abandonada que hi ha prop de la seva 

finca hi passen coses inexplicables, tots es posen a investigar-ho de seguida. Descobriran 

històries secretes dels vilatans del poble i s'adonaran que, en un poble, hi pot passar de tot.Viu 

les aventures dels detectius més agosarats: els Cosins, S.A. 

 

Maria MENÉNDEZ-PONTE. L’enigma del pont del Naranjo (Cosins S.A., 2) 

Els 5 cosins tornen a Martín Muñoz de las Posadas per passar-hi l'estiu. El que ells es pensen 

que serà un estiu tranquil i relaxat, s'acabarà convertint en una pila d'aventures entre les quals 

hi haurà robatoris, aparicions, desaparicions i molts altres misteris per resoldre. L'agència de 

detectius Cosins, SA s'haurà de tornar a posar en marxa! 

 

PIRODDI, Chiara. El meu primer llibre del cos humà  

Aquest és un llibre per endinsar-se en el coneixement del cos humà i 

descobrir-ne els secrets des del cap a fins als peus. Conté un munt de 

jocs i activitats inspirats en el mètode Montessori i pensats per 

estimular les capacitats cognitives dels infants durant els primers anys 

d’aprenentatge. 
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Mira, soy cocinero 

Este libro está lleno de divertidas actividades manuales y recetas 

que apelaran a la curiosidad natural de tu hijo. Cada actividad está 

diseñada para permitir al niño jugar y aprender con todos los 

sentidos. Juntos podreis hacer crecer vuestro amor por la comida, 

la cocina, la ciencia y su comprensión del mundo. Aquí algunas 

sugerencias para ayudarte en el proceso: El niño deberá ser 

supervisado todo el tiempo cuando cocine y experimente, pero 

intenta darle espacio y tiempo para que dirija la dirección de la actividad. Las preguntas del 

libro son meras sugerencias. Deja que tu hijo haga, y responda sus propias preguntas. 

Involucra a tu hijo en cada paso de las recetas. Deja que mida, mezcle y siga las instrucciones.  

 

Olga DE DIOS. Ocell groc 

L’Ocell Groc, un ocell amb unes ales pe tones, inventa un giny que li permetràvolar i recorre el 

món compar nt el seu invent amb altres animals que tampoc poden volar, entre els quals una 

ossa polar, un pingüíi un kiwi. 

 

Sam SMITH. Laberints arreu del món  

De Tòquio a Nova York, la volta al món en diversos passatemps. 

Una bona manera d’introduir el concepte dels mapes sense 

recórrer a la tecnologia. Els petits han de trobar el camí en 

aquests laberints profusament il·lustrats, amb diferents nivells de 

dificultat. A més, també es proposen activitats de cerca i 

descoberta que asseguren l’entreteniment durant hores i hores.  

 

 

Morag HOOD. Olivia Babot, experta en unicorns 

L´Olívia Babot és una experta en unicorns i un personatge entranyable. Aquesta és una història 

molt divertida sobre un unicorn que s´amaga de la vista d´una nena que ignora la seva 

presència. Per a fanàtics dels unicorns i de la màgia! 
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Lorna SCOBIE. Conills, conills i més conills 

Imagina't ser filla única i que de cop i volta els teus pares portin noves notícies..... Ara has de 

compartir llit, menjar i a tu no t’agrada res de res. Teniu alguna idea per a poder deslliurar-se 

d'"ells"? 

 

Eduard ALTARRIBA. Migrants 

"La humanitat sempre ha estat nòmada. La vida sedentària, la fixació de fronteres i la creació 

de documents d’identitat per a un control de la població cada vegada més estricte són un 

fenomen molt recent. Tenint en compte que el món mai havia estat tan globalitzat, resulta 

paradoxal. L’aparició recent de moviments populistes a Occident, enfocats en el tancament de 

les fronteres i en rebutjar els altres, planteja seriosos interrogants sobre la nostra fraternitat, 

sobretot en els inicis de les grans migracions climàtiques que s’aveïnen, ja que podrien afectar-

nos directament. Aquest llibre explica de forma sintètica què és la migració, quines són les 

seves causes i conseqüències, i quins són els aspectes humanístics i legals que la 

concerneixen." 

 

Paula MERLÁN. Un trèvol per a la Julieta 

Julieta s'adona que aquella cicatriu que li ha acompanyat des de molt petita pot comportar-li 

problemes, així decideix amagar-la de la mirada dels seus afins. Però els amics li faran veure 

que aquesta diferència és normal, que no ha d'amagar-la i pot mostrar-se bella en la seva 

essència. 

 

Marian MACDONALD. Els petits ballarins a l’escenari 

"L’acadèmia de ballet de la senyoreta Amy estrenarà una funció titulada la Dansa de la 

Papallona. La Rosa i els seus quatre amics assagen els salts, piruetes i girs per fer-los 

perfectament. Però quan li assignen un paper que no és el que ella esperava, la Rosa sent que 

s’ha esforçat per no res. En canvi, els seus amics l’ajudaran a descobrir que inclús el paper més 

petit pot ser de gran importància…  

 

Thais ROVIRA. El vestit blanc 

La Sara vol un vestit blanc i llarg perquè diu que és una princesa. El portarà posat per fer les 

coses que més li agrada fer i res no li impedirà ser ella mateixa. Què passarà amb el vestit tan 

apreciat? 

 


