
La banda dels cinc 
Autor: Yvonne Hergane 
Editorial: Takatuka 
ISBN: 978-84-16003433 
 

Els personatges són des del dit gros 

Tim, que és rialler i el primer, fins al Jan, el dit petit, 

que és el cinquè, golafre i caraplè. Tots plegats 

decideixen sortir a veure món, descobreixen que, 

sorprenentment, cadascú té un doble. 

E d u c a c i ó  I n f a n t i l  

El pop mascota 
Autor: Martin Mackenna 
Editorial: Barcanova 
ISBN: 9788448943301 
 

Edgar està decidit a entrenar el 

seu nou cadell; no deu ser gaire 

difícil, oi?. L'únic problema és 

que el seu cadell és un pop! Un 

pop realment brillant. 

La nena huracà i el nen esponja 
Autor: Ilan Brenman 
il·lustrador:Lucía Serrano 
Editorial: Animallibres 
ISBN: 9788416844968 
 

Ella és explosiva, està plena 

d’energia i no para quieta! Ell és 

tímid i no li agrada l’acció, però és 

un gran observador. A través de les expressives 

il·lustracions de Lucía Serrano, coneixem dos infants 

que no s’assemblen absolutament en res. Tots dos són 

intel·ligents i divertits, però de maneres tan diferents... 

Què passaria si es fessin amics? 



C i c l e  M i t j à  

Els culdolla 
Autor : Roald Dahl 
Editorial: La Magrana. 
ISBN:9788482649900 
 

El senyor i la senyora Culdolla són horribles, fastigosos i 

bruts. Però el pitjor de tot és que són dolents amb tothom 

que els envolta. Es passen els dies gastant-se bromes de 

mal gust entre ells. No suporten els nens ni els animals, i 

al jardí hi tenen engabiada una família de mones 

anomenades Maga-Bum. Però les coses canviaran ben aviat... 

El tren de les parades sense nom 
Autor : Carles Sala 
Editorial : La Galera 
ISBN:9788424662431 
 

La Lia puja al tren en direcció a Quintaforca. I no hi va gens 

contenta. Els pares l'envien a casa de la tia Flàvia, a 

muntanya, per passar-hi les vacances. Però tot i malhumorada es fixa en una 

cosa estranya: el rètol de l'estació està mig esborrat. Segurament el deuen estar 

reparant... I al vagó viatja un personatge molt estrany que sembla ben bé un 

dolent de les pel·lícules. Potser el trajecte no serà del tot avorrit... 

Els caçadors de fantasmes al castell del terror 

Autora:Cornelia Funke. 
Editorial: Estrella polar 
ISBN:9788492671298 
 

A la nit se senten crits esgarrifosos i pels 
passadissos es produeixen misterioses aparicions. 
Només els millors caçadors de fantasmes podran 
resoldre aquest misteri i enfrontar-se a la baronessa 
Sanguinària. 

La mà negre 
Autor: Jaume Copons 
Editorial: Barcanova 
ISBN :9788448912024 
 

En començar el curs, en Víctor tem que en Marçal Batallé 

torni a buscar-li les pessigolles i hagi d’acabar al despatx de 

direcció. Però enguany les coses són ben diferents, ja que 

amb l’arribada de l’Ícar, el noi nou, en Batallé troba una nova 

distracció i deixa en pau en Víctor. Mentrestant, un misteriós 

esdeveniment deixa tothom entre consternat i atemorit: la Mà Negra ataca i 

ningú, ni el busca-raons d’en Batallé, no pot evitar les seves malifetes! 

C i c l e  S u p e r i o r  

Jo que vaig dormir amb lleons 
Autor: Laia Longan 
Editorial: Anima llibres 
ISBN: 9788415975175  
 

En Tom viu en un orfenat i li agraden molt els animals. 

Per això, el dia que coneix la Lana, una nena que viu 

en un circ, veu l’oportunitat d’escapar-se i complir dos 

dels seus somnis: estar molt a prop dels animals més 

fascinants del món i anar a la recerca del seu pare, a 

qui no coneix. El que en Tom no pot imaginar és que 

un dia acavarà dormint amb els lleons. 

Jo, en Watson i l’armari de la Jackeline 
Autor: Gemma Lienas i Marisa Morea 
Editorial: Cruïlla 2018 
ISBN:9788466146029 
 

La Isolda ha trobat unes fotos antigues dins un llibre 
que li han regalat. Hi surten dues nenes petites i una 
dona molt misteriosa. Qui deuen ser? Ella i el seu amic 
Watson comencen una investigació per esbrinar-ho i 
fer arribar les fotos al seu destinatari. Pel camí, 
descobriran una part de la història del seu barri i 
resoldran el misteri de l'armari de la Jacqueline. 

Una història de futbol 
Autor: José Roberto Torera. 
Editorial: Blackie books. 
ISBN: 9788417059194. 
 

El Zuza és un nen com tants d’altres. Li encanta quedar 

amb la seva colla i jugar a futbol, tot i que és força dolent. 

Al Dico, el seu millor amic, també li encanta jugar a 

futbol, i és boníssim. Junts decideixen muntar un equip 

per participar al campionat de la seva ciutat. Són 

inseparables. 

Evolució Calpurnia Tate 
Autora: Kelly, Jackeline 
Editorial: La Galera 
ISBN: 9788424643591 
 

Ser l'única noia de set fills al Texas del final del segle 

XIX no és gens fàcil. La mare de la Calpurnia Tate 

(Callie V. per als amics) vol que aprengui coses de 

'senyoretes'. Però ella és un esperit inquiet a qui li 

agraden les baralles dels seus germans, observar la 

natura i capturar animalons. L'únic que li fa cas és l'avi, 

que se l'endú a les seves excursions per fer observacions científiques, per el 

bulliciós entorn familiar la distreu en més d'una ocasió. 

C i c l e  I n i c i a l  

Això no és normal 
Autora:  Mar Pavón 
Il·lustrador: Laure Du Fy 
Editorial:Nubeocho 
ISBN:9788494431876 
 
L'elefant tenia una trompa molt, molt llarga ..., 

llarguíssima! -Això No és normal! Dutxava, eixugava i 

perfumava amb ella al seu petit elefant. -Això No és 

normal! Ajudava al ximpanzé més vell a pujar a 

l'arbre. -Això No és normal! 

El pirata Pol 
Autora: Rose Impey 
Il·lustrador: Nathan Reed 
Editorial: Baula 
ISBN: 9788447930036 

 

 

El Pirata Pol i la seva tripulació tenen el mapa del 
tresor del Capità Cruel. Però l'Illa de l'Esquelet és 
un lloc terrorrífic!. Fins i tot per al valent Pirata 
Pol. 

Els lleons no mengen pinso 
Autor : André Bouchard 
Editorial: Baula 
ISBN: 9788447935345 
 
—Ni un gos ni un gat! — 
li van dir el pare i la mare. 
I com que la Clementina era una nena molt 

obedient, va tornar a casa amb un lleó. La seva 

nova mascota!. 

En Teo per Catalunya 
Autor : Violeta Denou 
Editorial: Estrella Polar 
ISBN: 9788499322957  
 
Vols que anem a fer un volt per 
Catalunya.T'agradaria conèixer-ne els 
paisatges, els costums, les diversions i els 
monuments més representatius.  


