
En Harry Potter no en sap res, de
Hogwarts, quan les cartes comencen a
arribar al número quatre del carrer
Privet. SLlavors, el dia que en Harry fa
onze anys, un gegant amb ulls
d’escarabat anomenat Rubeus Hagrid
es presenta amb una notícia que li
canviarà la vida

Harry Potter i la Pedra 
Filosofal

A baby pterosaur can’t find his
way home, so it’s up to the
Nebulon Navigators to return
him to the Prehistoric Planet.
And when Zack’s dad is invited
on the journey, Zack finds a
way to go along too! But as
they blast off on the super
shuttle, they hear a strange
noise. Is it the pterosaur,
crying for his mama?

Galaxy Zag. The Prehistoric planet

Un petó de mandarina
El Tavi s'enamora de la Vanina el primer
dia que la veu asseguda a la classe. Ella
ha arribat d'un país llunyà, envoltada de
misteris. El Tavi no tindrà el camí gens
fàcil: cada vegada que es vol acostar a la
Vanina, el Ricky i els seus coŀlegues li
barren el pas. Això l'ajuda a descobrir
que hi ha una pila de coses d'ell mateix
que no sabia, i que, quan s'ho proposa,
pot arribar lluny.

Sin dirección fija. 
En Fèlix viu a una furgoneta amb
la seva mare perquè els van fer
fora de l’últim pis que tenien. A ell
li encanten els concursos
televisius i somia presentar-se a
un i endur-se el gran premi. Però
la vida d’en Fèlix no és fàcil i quan
té l’oportunitat que esperava ha
de triar i, normalment, triar vol dir
deixar alguna cosa de banda. Oi
que sí?

Set entrevistes de
por
En Johnny Què i la Mary Flaix són dos
periodistes que busquen entrevistes
especials. Aquest cop aniran a un
castell molt especial, ple de gent una
mica estranya: dones pàŀlides amb
ullals que dormen dins de taüts,
homes peludíssims com llops, i altres
personatges. Serà un reportatge de
risc, perquè el perill és pertot arreu. 
 

AQUÍ TENIU UNES RECOMANACIONS DE LLIBRES

"LLIGA DE LLIBRES
CONFINADA"
(recomanada per 6è)

Corporació
d'alienígenes SA
Què faríeu si el vostre pare us
digués que la seva feina és
caçar alienígenes? Us el
creuríeu? Oi que no? Això és
el que li passa al Nico Desclot.
Però és clar, el seu pare el
convenç i ell es deixa
enganyar.

El zoo petrificado.Los
diarios de Cereza

(còmic)
Cereza, una niña de 10 años que
sueña con ser escritora, es la
protagonista de «Los diarios de
Cereza», la colección de cómic
infantil que se ha convertido en un
fenómeno en Francia.


