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TÍTOL EDITORI
AL 

AUTOR PORTADA RESUM RECOMANA
T  
PER …  

Animalotes 
 

Anaya 

  

Aarón 
Blabley 

 

El senyor llop ,el tauró, serp i 
piranya són uns animals molt 
entremaliats,uns animalots! 
Tenen a tothom atemorit i són 
perillosos. Però ells volen ser 
herois i van a provar com deu 
ser fer el bé encara que sigui 
rescatant a uns gossets. 
Podran aconseguir-ho?  

Aleix Fruitós 

El río que se 
secaba los 
Jueves (y 
otros 
cuentos) 
 

Kalandra
ka 

Víctor 
Gonzál
ez 

 

És un llibre de contes molts 
divertits pero alguns no ho 
son. si vols riure una mica 
escull aquest llibre 

Biel Pagès 
 

Els 
historianautes 
Una aventura 
Egipcia 

La 
Galera 

France
s 
Durkin i 
Grace 
Cooke 

 

Apunta’t a viatjar a l’antic 
Egipte amb els historianautes 
i ajuda’ls a descobrir els 
secrets del passat! 

Pol Figueras 

El papiro de  
César 

Salvat  Jean-Y
ves 
Ferri i 
Didier 
Conrad. 

 Tot comença a la  
casa de César amb un papiro 
i l'Astèrix i l'Obèlix l’han de 
robar. Hi ha lluites i és un 
còmic molt  
divertit. 

Guillem 
Mendoza 



 

Fantasmas maeva 
edicione
s 

Raina 
telgemi
er 

 

Catrina y su familia se han 
mudado a Bahía de la luna 
porque su hermana 
pequeña,Maya,está enferma y 
esperan que el cambio de 
clima la beneficie. Carlos su 
amigo le revela un gran 
secreto: en bahía de la luna 
hay fantasmas 

Jana Muñoz  

Diari del 
Greg: un 
pringat total 
 

Estrella 
polar 

Jeff 
Kinney 

 

El greg és un nen que va a 
l’escola i fa secundaria,llavors 
un dia es troben un formatge 
podrit desde fa anys i li diuen 
LA MALDICION DEL QUESO 
llavors la gent té pànic per 
tocarl-ho. 

Nerea Bayarri 

Forasters del 
temps 

Fundació
n 

Roberto 
Santiag
o 

 

És una col.lecció de aventura 
on la familia Balbona i unes 
veïnes viatjen en el temps a 
èpoques antigues com: l’Oest, 
l’Antiga  Roma, la Edat 
Mitjana, etc. 

Miquel Jordi 

Els viatges de 
Gulliver 
 

Vicens 
Vives 

Geroni
mo 
Stilton 

 

El Gulliver es un mariner que 
viatge pel món, un dia que 
està amb la seva tripulació, 
una tempesta terrible els hi 
enfonsa el vaixell, per sort  el 
Gulliver és salva i arriba a 
parar a una illa que es diu 
Lil·liput i allà tots són nans. 
Viu unes aventures molt 
maques i a la vegada 
espantoses 
 

Falta nom 



 

Lejos de 
Boneville 
 

Astiberri Jeff 
Smith 

 

És una espècie de persona 
blanca que han expulsat de 
Bonville, un lloc de 
competicions, junt amb els 
seus germans. Els han deixat 
al desert. HI han unes petites 
criatures que es diuen 
Monstruoratas. 
 

Guillem 
Mendoza 

Contes de 
bona nit per a 
nenes rebels 
 

Estrella 
polar 

Elena 
Favilli i  
France
sca 
Caballo 

 

Aquest llibre ens explica les 
vides de 100 dones valentes 
que van fer coses importants 
a la seva vida. 

Ivet ponsa 

Fairy Oak  
El secreto de 
las gemelas 

Marenost
rum 

Elisabet
ta 
Gnone 

 

Son dos bessones que són 
bruixes de la obscuritat i la 
llum Quan descobreixen que 
tenen poders, intentan salvar 
el seu poble d’una terrible 
amenaça “El terrible 21 de 
juny junt amb la seva família i 
els seus amics. 

 
June Torres 

Jo,Elvis 
Riboldi I El 
Restaurant 
Xinès 

Novel·la 
gràfica 

Bono 
Bidari 

 

És un nen desastrós que sol 
té un amic que es diu Boris i 
tenen un nen nou que és diu 
Sunte Lee i és molt bo en tot 
i hi ha un restaurant xinès que 
és del Sunte lee.El recomano 
perquè és divertit encara que 
no té molt sentit 

Martí Boix 

Geronimo 
Stilton al 
regne de la 
fantasia 

Ficció- 
fantastic
a 

Estrella 
Polar 

 

va d’un ratolí que va a buscar 
espelmes i veu una escala 
d’or i i puja... 
 

Martí Puntí 



 

5 elementos  Sd 
distribuci
ones 

Jesulin
k 

 

Kaji Llamaviva elemental de 
fuego continúa en su retorcida 
búsqueda de la verdad sobre 
la guerra del  día cero y los 5 
elementos  
 
 
 
 
 

Biel Pagès 

Els 
Futbolíssims 
el misteri dels 
set gols en 
propia porta 
 

Edicione
s SM 

Roberto 
Santiag
o 

 

Un equip de Gironeta, El Plà 
De Dalt, se'n và a jugar un 
torneig contra els millors 
equips infantils del món. Els 
altres equips és marquen gols 
en propia sense voler. Com 
que als futbolíssims els i 
estranya molt, decideixen 
investigar  

Nora Corbera 

Geronimo 
stilton: 
Per mil 
mamuts, se’m 
glaça la cua! 
 
 

Destino Elisabet
ta Dami 

 

En Geronimo Stilton es un 
rosegador de la prehistoria. 
Un explorador famós 
anumanat Piolet anuncia un 
gran descobriment: la 
muntanya que  camina a les 
terres glacials. Geronimo el 
decideix seguir en una 
escorsio per resoldre el 
misteri.  

Tanit Flores 

El pot de llum 
 

Lisa 
Thompso
n 

Falta 
editorial 

Falta foto És un llibre molt entretingut i 
divertit, és trist, però també 
molt bonic. L’autora té altres 
llibres com “L'imprevist cas 
del noi a la peixera”, que 
combinen misteri emoció i 
grans dosis de tendresa.  
 

Jan Mateo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

Matilda 
 

Road 
Dahl 

Estrella 
Polar 

 

La Matilda és una nena molt 
intel·ligent i sensible.  Li 
agrada molt llegir però als 
seus pares no els hi agrada i 
mai li compren llibres. 
Descobreix que té uns poders 
extraordinaris i pot moure 
objectes amb els ulls. 
Aconsegueix salvar l’ escola i 
derrotar a la Srta Trunchbull. 

Clàudia Díez 

Harry Potter i 
la Pedra 
Filosofal 
 

J.K. 
Rowling 

Empúri
es 

En Harry Potter és un nen de 
deu anys que és mag, però ell 
no ho sap. Viu amb els seus 
tiets que el tracten molt 
malament, però el que ell no 
sap és que      anirà a l'escola 
de màgia Hogwarts... 

Jan Rosell 
 

 

Sonríe 
 

Maeva Young Raina 
Telgemer 

va de una nena que 
el tornar de les 
scouts i corrent es 
cau i s’ha li cauen 
dos dents i va de el 
seguiment de les 
dents i les coses que 
li passen a casa i a 
l'institut. 

Marta Rius 

 



 

Mis padres me 
vuelven loco 
 

Bruño Pete 
Johnson 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Desde mi padre 
se ha convertido 
en amo de la 
casa todo va 
fatal. Hace 
comidas 
repugnantes... 

Falta nom 

 

Charlie i la 
fàbrica de 
xocolata 

RBA- La 
Magrana 

Roald Dahl 

 

En Charlie troba 
un bitllet daurat a 
dins d’una 
xocolatina i 
guanya el premi 
de visitar la 
fàbrica de 
xocolata més 
famosa del món. 
Allí li passaran 
moltes 
aventures... 

Clàudia Diez 

 

El diari d’una 
penjada: 
KFT de gira 
amb els bad 
boyz! 

Estrella Polar Rachel 
Renée 
Russell 

 

Va d’una nen que és diu 
Nikki que a l'institut té 
un grup de música. Un 
dia rep un missatge 
dient que ella i el seu 
grup estaven convidat a 
una gira, en que 
coneixerien els BAD 
BOYZ! Però no tot va 
com està previst... 

Clàudia 
Riera 

 

Los peores 
años de mi 
vida 8, Una 
vida de perros 

La Galera James 
Patterson y 
Chris 
Tebbetts 

 

Falta descripció Falta nom 



 

 

Los chistes de 
Jaimito y 
Jaimita 

Pedro Mari 
García Franco 
 

Albertoyos 

 

¿Conoces la expresión 
morirse de risa. Es lo 
que te ocurrirá si abres 
este libro lleno de 
chistes, preguntas con 
truco definiciones 
desternillantes y 
muchas sorpresas más, 
presentado por los 
hermanos Jaimito y 
Jaimita.  

Diego Ruiz 

 

¡Zaska! 
 

Penguin 
Random House  

Martina 
Klein 

 

Son tres hermanos, Lula 
Nito y Beth que deciden 
escribir un libro pero 
necesitan vivir una 
aventura que contar. Se 
encuentran un mago 
que los hace 
desaparecer al lugar 
donde desaparecen las 
cosas de los magos. 

Aina Realp 

 

Mondragó. 
Dracs de terra 

Estrella polar Ana Galán 

 

L’entremeliat Mondragó 
ha tornat a causar 
problemes. Ara es 
dedica a esvalotar els 
dracs dels altres 
alumnes; per això el 
director comunica a en 
Calet que si vol seguir 
portant-lo a l’escola, 
haurà de passar les 
tardes a la dragonera 
per ensinistrar-lo. 

Aleix 
Rodríguez 
Navas 

 

El superzorro 
 
 

alfaguara 
 

Roald Dahl 

 

Rinde un merecido 
homenaje a este clásico 
y juvenil de literatura 
infantil. 
 

Aleix 
Rodríguez 
Navas 



 

 

Bèsties de 
l’Olimp 

Falta editorial Falta autor 

 

no m'ha agradat tant  es 
tracta de un nen que és 
fill d’un déu i d’una dona 
normal que se’n va del 
món a una muntanya on 
viuen els déus. 

Aleix 
Rodríguez 
Navas 

 

Els 
supertafaners 
 

VOX Falta autor 

 

Parlen de molts temes 
diferents en forma de 
preguntes i respostes 
curtes: Prehistòria, Els 
dinosaures, Què 
mengem, La Terra, 
L’Univers, Ciència... 

Aleix 
Rodríguez 
Navas 

 

Una història de 
futbol 
 
 
 
 

Blackie 
Books 

Jose  
Roberto 
Torero 

 
 

Dos amics formen un 
equip de futbol per 
participar en un 
campionat de futbol. 
Van conèixer un aviador 
que va se el seu 
entrenador.  

Júlia 
Martinez 



 

Jo, Elvis 
Riboldi  
 
 
 

La Galera BONO 
BIDARI 

 

Elvis Riboldi és un gran 
noi, incapaç de fer mal a 
una mosca.Per això, en 
aquest llibre cap mosca 
no pren mal. La 
destrucció només 
afecta: una casa 
sencera, centenars de 
cotxes, 82 motos, 16 
vidres, 12 llapis, 8 
instal.lacions i 
maquinaria escolar, 5 
ous, 1 rellotge de luxe, 1 
cartell de carretera 
I material divers, com 
despertadors, ulleres i 
un pastis d'aniversari. 
Si creus que exageren, 
és que no coneixes 
l’Elvis. 

Miquel Jordi 



 

Jo Elvis 
Riboldi i el fals 
culpable  

la galera 50 bono bidari 

 

Va de l'Elvis, un nen 
hiperactiu i del seu 
amic, el pare de l’elvis, 
surt al carrer enfadat i 
l’empressonen sense 
raó pensant que havia 
robat un banc i un gat,i 
poc a poc el problema 
es va averiguant ...  

Unai Pros 

 

L'Agus i els 
Monstres 

Combel Jaume 
Copons 

 

 Gerard 
realp 

El zoo d'en 
pitus 

laGalera Sebastià 
Sorribes 
 

 En Pitus es posa malalt i 
el metge que el pot 
ajudar esta a Suecia. Els 
seus pares no tenen 
diners per pagar el 
viatge llavors els seus 
amics monten un zoo 
per guanyar diners pel 
viatge d’en Pitus 

Mar Kalfas  



 

La diversión de 
martina: un 
instante 
inolvidable  

Montena  Martina 
D'antiochi
a 

 Es navidad este año en 
el colegio hemos 
montado una feria con 
comida,  juegos, 
atracciones… 
¡y hasta una pista de 
patinaje sobre hielo! 
Tengo muchas ganas de 
divertirme con Sofía, 
nico, lucia, y, sobre todo 
, con hugo , pero,estan 
pasando cosas MUY 
RARAS…. 
No me quedaré de 
brazos cruzados: sea lo 
que sea ¡voy a 
descubrirlo!  

Paula 
spanninga  

Quino viaje del 
reino de la 
fantasía  

S.A. Elisabetta
Dami 

 El reino de la 
fantasía está en 
peligro:¡el Volcán de 
fuego parece que se 
ha despertado y 
Gaja, el hada de la 
Tierra, hermana de 
Florinda , ha sido 
raptada ! 
Así empieza 
Geronimo una nueva 
aventura 
superratónica a 
través de nuevos 
reinos y oscuras 
amenazas .  

Blanca 
spanninga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOS CINCO y 
el tesoro de la 
isla 

RBA Enid  
Blyton 

 

Empieza el verano y 
Julián, Ana y Dick se 
llevan una sorpresa: 
deben pasar las 
vacaciones en la costa 
con sus tíos y Jorge, una 
prima a la que no 
conocen. 

Pau Flores 

 


