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   HODGSON BURNETT, Frances. EL JARDÍ 
SECRET. Barcelona: Viena, 2013 ISBN 
9788483306017 
Cant a la vida, a la natura i a la capacitat 
de creixement interior. Mary Lennox, una 
nena de nou anys, malcriada va a 
Anglaterra a viure amb un oncle, en una 
gran mansió. Hi descobreix un misteriós 
jardí, on la primavera, màgica, inicia una 
lenta i vital transformació. 

 CABRÉ, Jaume. LA HISTÒRIA QUE EN 
ROC PONS NO CONEIXIA. Barcelona: La 
Galera, 2013 ISBN 9788424649470 
Què pot fer un noi d'ara que, de sobte, es 
troba a la Barcelona de 1714 en ple bom- 
bardeig de la ciutat? La utilització del re- 
curs de la màquina del temps serveix per 
a situar Roc Pons, en ple setge de la 
ciutat per les tropes de Felip V. 

 WALLIAMS, David; ROSS, Tony (il.). LA 
INCREÏBLE HISTÒRIA DE... LA DENTISTA 
DIMONI. Barcelona: Montena, 2014 ISBN 
9788490431917 
L'Alfie odia anar al dentista. Des del dia 
que li van arrencar la dent que no tocava, 
no ha tornat a posar els peus en una 
consulta. Però el seu malson comença 
amb l’arribada d’una estranya dentista. 

 STOKER, Bram. DRÀCULA. Barcelona; 
Símbol, 2010 ISBN 9788495987754 
L'agent immobiliari Jonathan Harker ha 
anat a Transsilvània per a trobar-se amb 
un nou client, el comte Dràcula. En el seu 
ruïnós castell, en Harker descobreix un 
antic mal immortal que el seguirà fins a 
Anglaterra. Còmic. 

 DELICADO, Federico. ÍCAR. Pontevedra: 
Kalandraka, 2014 ISBN 9788484649021 
Ícar és un nen que arriba a un centre 
d'acollida i els assistents socials intenten 
esbrinar on són els seus pares. Però al 
contrari del que aquests pensen, no es 
tracta d'un nen abandonat; el protago- 
nista d'aquesta bella història ens portarà 
ben lluny. Un àlbum il·lustrat obert a 
múltiples interpretacions. 
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   LLENAS, Anna. EL MONSTRE DE 
COLORS. Barcelona: Flamboyant, 2012 
ISBN 9788493987787 
El monstre de colors s’ha fet un 
embolic, no sap què li passa. Ha 
d’aprendre a posar en ordre l’alegria, la 
tristesa, la ràbia, la por, la calma… 
Llibre que permet treballar les 
emocions amb els vostres fills. 

 GENECHTEN, Guido van. FEM UNA 
FESTA. Barcelona: Baula, 2014 ISBN 
9788447928095 
Observa els animals. Quins són 
diferents? Quins van a la festa? Vine i 
descobreix-ho tu mateix! Un llibre on 
jugareu a trobar les diferències i 
formareu part d’un final ben festiu. 

 LAVALL, Thierry. DIGUES ON ÉS. 
Barcelona: Cruïlla, 2014 ISBN 
9788466117630 
Sabries veure una cabra en una 
muntanya? I un submarí al mar? I un 
colom en una ciutat? Obre bé els ulls i 
busca totes aquestes coses i moltes 
més al camp, al mar, a la muntanya, al 
cel i a la ciutat. Llibre-joc. 

 FARRÉ, Lluís; CANALS, Mercè (il.). LA 
LLEGENDA DE SANT JORDI. Barcelona: 
Combel, 2015 ISBN 9788498253368 
L'aventura llegendària de Sant Jordi. El 
cavaller més popular de la nostra 
cultura presentat en un conte amb 
escenes espectaculars, desplegables i 
textos rimats amb molt sentit de 
l'humor. Llibre pop-up. 

 BERNE, Jennifer; BENDIS, Keith (il). EN 
CALVIN NO SAP VOLAR. Barcelona: 
Takatuka, 2014 ISBN 9788416003244 
Calvin és un estornell que passa el dia a 
la biblioteca, on la seva imaginació 
remunta el vol. Una faula per no 
oblidar que els llibres són importants, 
però que hi ha coses que no s’aprenen 
només dels llibres. 

 

   SIEGNER, Ingo.  EL PETIT DRAC COCO I 
ELS DINOSAURES. Barcelona: La Galera, 
2015 ISBN 9788424653675 
Els dracs Coco i  Òscar i la porc espí 
Matilde viatgen al passat per esbrinar qui 
és més poderós, un drac o un dinosaure. 
Per viatjar en el temps compten amb el 
“raig lúser” del Coco. 

 PARMEGGIANI, Roberto  (text); 
CARVALHO, João Vaz de  (il.). LA ABUELA 
DURMIENTE. Pontevedra: Kalandraka, 
2015 ISBN 9788484649137 
Un nen reviu el temps que ha compartit 
amb la seva àvia des d’abans de la 
malaltia i durant l’evolució de la mateixa. 
Les il·lustracions són metàfores visuals 
sobre el pas del temps, la pèrdua i el 
record de l’àvia. 

 DE DÉU PRATS, J. i VIDAL, O. (il.). EL 
SOMNI DE LES ANDRÒMINES. 
Barcelona: Barcanova, 2014 ISBN 
9788448933999 
El petit Joan descobreix que totes les 
coses somien: des de les eines més 
humils del camp fins la pluja, les flors o 
el sol, fins i tot les de les golfes. Inspirat 
en la infantesa del pintor Joan Miró. 

  
 GEIS, Patrícia. PETIT VIANANT. 

Barcelona: Combel, 2014  ISBN 
9788498259414 
Aprèn a ser un bon vianant amb el Petit 
Gat i acompanya’l a circular per la ciutat 
amb seguretat. Inclou solapes, figures, 
peces de paper i una maqueta 
desplegable dels carrers. Llibre 
d’educació viària per a infants. 

 CUTBILL, Andy; AYTO, Russell (Il.). LA 
VACA QUE VA PONDRE UN OU. 
Barcelona: RBA, 2014 ISBN 
9788479015473 
La vaca Margarida no pot fer tot el que 
fan les altres vaques. Però un matí té una 
sorpresa molt gran: HA POST UN OU!  De 
qui el bebè que hi ha dins? El final 
d’aquest llibre et deixarà ben sorprès! 

 

 CAMPOS, Llanos; SARDÀ, J. (il.). EL 
TESORO DE BARRACUDA.  Madrid: SM, 
2014 ISBN 9788467571370 
Este relato de tesoros, libros, cofres y 
cuevas será, sin duda, la más extraña 
historia de piratas que oiréis, aunque 
vivierais mil años y recorrieseis hasta el 
último puerto del Caribe. ¿Qué cómo lo 
sé? Pues porque yo, Chispas, estuve allí. 

 DURAN, Teresa; FRANSOY, M. (il.). 
JULIVERT AMB DIAMANTS. Barcelona: 
Animallibres, 2014 ISBN 9788415975120 
En Juli i la Berta s’han quedat sense 
vacances d’estiu perquè el seu pare (un 
detectiu) s’ha trencat una cama. En canvi 
viuran una fantàstica aventura ajudant a 
investigar el seu pare la misteriosa 
desaparició d’uns diamants. 

 SALA, Carles; SIMÓ, R. (il.). MÍSTER 
RUMBA.  Barcelona: La Galera, 2014 
ISBN 9788424651886 
La família d’en Mèu és molt especial: una 
tieta té visions, un tiet és d’allò més 
gandul i hi ha una colla de cosins i 
cosines… I és precisament per culpa d’un 
cosí que comença l’aventura. Un llibre 
sorprenent i divertit. 

 ACERA, D.; GONZÀLEZ, N. (il.). LA 
TORTUGA TOTVABÉ. Barcelona: 
Takatuka, 2014 ISBN 9788416003174 
“Tot va bé, tot va bé, si trobes prou men- 
jar”, canta la tortuga. Aliena a les alegries 
i a les preocupacions dels altres animals 
no permetia que ningú interrompés la se- 
va rutina diària. L’arribada d’uns porcs a 
l’illa pot canviar-ho tot. 

 DORION, C.; YOUNG, B. (il.) COM 
FUNCIONA EL MÓN? Barcelona: Cruïlla, 
2013 ISBN 9788466125277 
Trobaràs resposta a moltes preguntes en 
aquesta exploració del planeta! Plena de 
desplegables, llengüetes i solapes que 
t’ajudaran a descobrir misteris de la 
Terra. Aquesta guia carregada de dades 
revela les meravelles del nostre món! 

 


