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Ciència quotidiana  
Parramon 

 
66 experiments per explicar les petites i grans co-
ses que ens envolten 

Il·lustració de la coberta: Sirenas, de Jessica Love. Editorial Kókinos 

Així és la vida. Tomi Ungerer. 

Blackie Books 
 
Per què els grans sempre diuen que no tenen temps? Per 
què a vegades em sento invisible? Per què sempre ens 
estem fent preguntes? 

Em defenso del sexisme Emmanuelle Piquet. 

Joventut 
 
14 experiències de noies que aporten solucions per atu-
rar el masclisme. 

Abejas. Piotr Socha. 
Maeva 
 
Tota la informació, absolutament tota, sobre les 
abelles. 

1 CLE Sexisme 

59 Invertebrats 

Un mar de plàstics. Kirsti Blom. 
Takatuka 

 
L’oceà s’està convertint en un abocador d’on men-
gen les aus marines. Què hi podem fer? 

Enigmes: desafia la teva ment. Anna Gallo.                                                  
Joventut 
 

Llibre joc per resoldre misteris 

El Mago de Oz. L. Frank Baum.  
Panini Comics 

 
Història plena de màgia i fantasia, però també 
amb valors morals 

79 JOCS Enginy 

C CUERPO 

C MAGO 
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36 Cultures 

1 

Mi cuerpo está loco Séverine De La Croix.  
Montena 
 
L’adolescència! La pubertat! Quina vergonya! 

5/6 

CÒMICS 

Jo i i el món. Mireia Trius. 
Zahorí Books 

 
La realitat del món presentada amb infografies 

50 M. Ambient 

Cocoter  
 
Cada revista conté articles, contes i activitats al 
voltant d’una temàtica 



Llegeixo més 

Hotel Winterhouse. Ben Guterson. 

La Galera 
 
Un hotel misteriós, un secret familiar, un trencaclos-
ques complex i pàgines plenes de màgia, amistat i 
jocs de paraules 

. Irene Adler. 
Edicions 62 

 
Casos intrigants i de misteri del detectiu més famós de 
tots els temps i els seus companys 

3 INTRIGA ADL 

3 FANTÀSTICA GUT 

Erna Sassen                                   
Takatuka 
 
L’Aisha i en Boatz es fan molt amics, no parlen la 
mateixa llengua i es comuniquen a través de 
dibuixos. 

3 REALISTA SAS 

Sirenes Jessica Love 

Kokinos 

 
Què passa si un nen es disfressa de sirena? 

David Walliams. 
Montena 
 
La Myrtle té molt clar el que vol i sempre troba l ma-
nera d’aconseguir-ho. Ara el que vol és... 

La Nena de l’arbre. Rubén Montañá 

La Galera 
 
L’Ona descobreix que a dalt d’un arbre hi ha una nena, 
sorprenentment aquest nena no baixa mai, ni de nit, ni 
quan plou, és una nena molt estranya. 

El Libro de la suerte. Sergio Lairla 

A buen paso 

 
La sort te la busques? I la mala sort? 

3 AVENTURES WAL 

Eulàlia Canal. 
Animallibres 

 
Una llibre sobre llibres, sobre històries fantàstiques. 
Què passaria si desapareguessin els llibres i les biblio-
teques? 

3  FANTÀSTICA CAN 

1 I Amistat 

2 I 

1 I Personalitat 

Un llarg viatge Daniel H. Chambers. 

Kalandraka 

 
Dos viatges paral·lels que s’entrellacen, l’emigració 
d’una oca i la seva cria i el d’una família que viu en un 
territori en guerra i fuig cap al nord 

1 I Refugiats 

3 I 

L’Ou gegant. Oliver Butterworth.  

Viena 

 
Qui no ha desitjat alguna vegada jugar amb un 
dinosaure? 

Quin dia tan bèstia. Mary Rodgers. 

Viena. 

 
“Aquest matí, quan m’he despertat, m’he tro-
bat que m’havia convertit en ma mare” 

Muriel Villanueva.  
Cruïlla 
 
T’imagines ser la polissona del camíó de la teva ma-
re? Què pot ser un refugi? 

248 funerals i un gos extraordinari. Deborah 

Wiles. Viena 

 
Com vius la vida? Ùn fantàstic llibre sobre l’amistat 
sobre la vida i sobre la mort 

3 REALISTA WIL 

3 REALISTA ROD 

3 AVENTURES MON 

3  HUMOR BUR 

3 AVENTURES BUT 

Àlbums il·lustrats 

Wolfgang: extraordinari Laia Aguilar. 

Columna 

 
Per què hi ha intel·ligències bones, molt bones, molt 
molt bones i d’altres extraordinàries! 

3 REALISTA AGU 

ELS SUPERLECTORS D’AQUEST ANY HAN LLEGIT 

Nevermoor: Les Proves de la Morrigan Corb 
Jessica Townsend 
 
La Morrigan Corb està maleïda. Va néixer a la Negra-
nit i està condemnada a morir la nit que faci 11 anys. 
Però la Morrigan encara no coneix Nevermoor 

3 FANTÀSTICA TOW 

3 REALISTA VIL 

Àngel Burgas.  
Edebé 
 
La teva vida canviaria molt si anessis a viure a un 
poblet en comptes de a la gran ciutat? Les teves rela-
cions, les teves amistats.... 

El Elefante encadenado Jorge Bucay 

Serres 
 
Per què un animal tan fort permet que el tinguin lligat 
a una estaca? 

Guineu. Margaret Wild 
Ekaré 
 
Extraordinària història sobre l’amistat, la lleialtat i la 
traïció. 


