
 
 
 
CICLE INICIAL 
 

 

SARDÀ, Oscar. El follet Oriol (col·lecció). 
Lectura compartida. Editorial Barcanova. 
  
Alguns títols: 
 - El follet Oriol i el llibre màgic. 
 - El follet Oriol i l’aventura de la mel. 
 - Viu el Nadal amb el follet Oriol. 
 - El follet Oriol i un Nadal molt especial. 
  
El llibre màgic dels follets s'ha cremat en un 
incendi i el follet Oriol haurà d'iniciar un 
viatge a la recerca de l'únic savi que pot 
ajudar a completar els fragments que s'han 
fet malbé. Després de superar un munt 
d'obstacles, l'Oriol aconseguirà el seu 
objectiu i retornarà a la seva vall amb el 
llibre sota el braç. 
 

 

VITÓ, Albert (Il·l). Contes Desexplicats 
(col·lecció). Vivim del Cuentu. Editorial 
Baula. 
  
Alguns títols: 
- La caputxeta forçuda. 
- La rateta que llegia a l’escaleta. 
- En Patufot. 
- La cabreta i els set llops. 
  
Amb els Contes Desexplicats s’hi troben els 
personatges i relats clàssics capgirats com 
un mitjó. Els arguments estan plens de 
sorpreses i molt d’humor que faran que els 
nens i nenes s’ho passin d’allò més bé. 
 



 

OBIOLS, Anna. SUBI (Il·l). M’agradaria 
ser... (col·lecció). Editorial Baula. 
  
Alguns títols: 
- M’agradaria ser pagès. 
- M’agradaria ser veterinària. 
- M’agradaria ser bomber. 
  
Aquesta col·lecció mostra diferents oficis i 
professions, perquè els infants juguin amb 
la imaginació sobre feines que els agradaria 
fer de grans. 
 
 
 
 
 

 

PEIX, Susana. JULVE, Òscar (il·l). La 
bruixa i el tió. Col·lecció Nous i 
esbojarrats. Editorial Baula. 
  
Vet aquí una bruixa molt fredolica que, per 
no passar fred a l’hivern, va inventar un 
encanteri que convertia qualsevol objecte 
en fusta. Algunes vegades, però, els 
conjurs tenen conseqüències 
inesperades… 
 
 
 
 
 



 

ALEMAGNA, Beatrice. Un gran dia de res. 
Editorial Combel. 
 
 
Un nen arriba amb la seva mare a la 
mateixa casa de vacances d’un lloc solitari i 
aparentment sense atractius on van cada 
any. Què hi pot fer allà, tot sol, avorrit, 
mentre la mare treballa? Però aquella tarda, 
després de perdre la màquina de matar 
marcians, s’endinsa al bosc, on descobrirà 
un món meravellós. 

 

HALL, Kirsten. El meu amic Llibre. 
Editorial Blackie books. 
 
 
Hi havia una vegada un llibre que es deia 
Llibre. Era dur i fort, i deia paraules 
enginyoses i divertides. Cada dia tenia 
l''esperança que un nen el descobrís, i se 
l''estimés i el cuidés com s''estimen i es 
cuiden els amics. I un dia va passar... 
Aquesta és la seva història, i en Llibre és a 
les teves mans per explicar-te-la. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



CICLE MITJÀ 
 

 

STILTON, Geronimo. El gran retorn al 
regne de la Fantasia. Estrella Polar. Grup 
62. 
  
La boira envoltava Ratalona i mil violins de 
plata sonaven en la nit… Algú havia obert 
una bretxa entre el món de la realitat i el del 
Regne de la Fantasia. M’esperava una 
nova empresa! Vola amb GeronimoStilton a 
les ales del Drac Refulgent a la trobada de 
l’Anell Alat que la reina Floridiana li havia 
confiat i que una nit va desaparèixer 
misteriosament… Serà una superaventura! 
 
 
 
 

 

BLYTON, Enid. El club dels cinc 
(col·lecció). Editorial Joventut. 
  
Alguns títols: 
- La Jordi es vol tallar els cabells. 
 - En Tim resol un cas. 
 - Una tarda mandrosa. 
 - El Nadal dels cinc. 
  
En Juli, en Dick, la Jordi, l'Anna i en Tim 
han estat entretenint els lectors durant més 
de 70 anys. 
Aquests relats inèdits de l'EnidBlyton, amb 
noves il·lustracions a tot color, són una 
introducció perfecta per als nous lectors i 
una forma fantàstica de gaudir de les seves 
històries clàssiques per als fans 
incondicionals del Club dels Cinc.  
 



 

PIÑOL, Martin. JULVE, Òscar (il·l). 
Caçadors d’acudits. Un acudit per a cada 
dia de l’any. Editorial La Galera. 
  
Els acudits són com esborrar la pissarra de 
la classe. Agraden a tothom i a qualsevol 
hora! 
Un recull dels millors acudits de la galàxia, 
un per a cada dia de l'any. A banda de dies, 
setmanes i mesos de riure, aquest llibre 
inclou 10 consells per ser un bon caçador 
d'acudits i un diploma del Consell 
Interplanetari d'Humoristes. 

 

MAROIS, André. DOYON, Patrick (il·l). El 
lladre d’entrepans. Editorial Cruïlla. 
  
 
El Martí està desesperat perquè cada dia li 
desapareix l'entrepà de dins la carmanyola. 
Per això decideix investigar per tota 
l'escola, per saber qui és el reponsable 
d'aquests robatoris que li fan passar tanta 
gana. 



 

GOLDSTYN, Jacques. El meu gran arbre. 
Editorial Tramuntana 
 
Qui pot ser amic d’un arbre? 
Qui pot ser amic d’un roure de més de cinc-
cents anys? 
Què pot fer un arbre per a tu, què pots fer 
tu per a un arbre? 
A l'àlbum il·lustrat del nen i el “Tità”, el seu 
gran arbre, coneixerem la història de la 
seva amistat amb molts dibuixos i poques 
paraules. 

 

MARÍN, Andreu. Brisca. Editorial Cruïlla 
 
La Brisca és un terrier escocès, alegre, àgil 
i trapella que s'ha perdut. La seva jove 
mestressa, la Paula, s'entesta a no 
abandonar la recerca malgrat que fa hores 
que no dóna senyals de vida. Pocs dies 
després, les notícies avisen de la presència 
d'un grup de gossos salvatges que 
deambulen al voltant de la zona on es va 
perdre la gossa. Ambdós fets tindran 
alguna relació?  



 

TORTAJADA, Anna. Res no és com diuen 
els contes.   Editorial Animallibres 
 
La Júlia no pot dormir, el seu aniversari 
serà l’endemà i està neguitosa. Com que no 
dorm, li vénen al cap tots els pensaments i 
records més importants de la seva vida, 
aquells que vol que hi tornin i també aquells 
que no. 
Amb un ritme ràpid el lector es veurà obligat 
per la trama i per l’estil a no parar de llegir 
per saber més de la història de la Júlia i de 
tot el món que l’envolta: la família, les 
amistats, l’escola, els seus desitjos... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CICLE SUPERIOR 
 

 

PANTERMÜLLER, Alice i KOHL, Daniela. 
Les coses de la Lota: Quina pila de 
conills! Editorial Brúixola. 
  
Diverteix-te amb el diari esbojarrat de la 
teva nova amiga Lota!:«Hola, sóc la Lota! 
(En realitat em dic Carlota, però prefereixo 
Lota i prou.) Últimament estan passant 
unes coses ben estranyes. Per exemple, a 
la pissarra de la meva classe apareixen 
frases divertides sobre la mestra i no les ha 
escrit ningú (curiós, oi?); o bé, de sobte, el 
meu menjar preferit té gust de cols de 
Brussel·les (uix!). I si tot plegat fos cosa de 
la misteriosa flauta «màgica» que m’ha 
regalat la mare? He d’esbrinar-ho. Ara 
mateix, la cosa que vull més a la vida és 
tenir una mascota (la meva tortuga Pedra 
no compta, ja explicaré per què), i tinc un 
pla genial per sortir-me’n sempre que 
aquesta misteriosa flauta “màgica” no ho 
esguerri tot, és clar». 
 

 

LLULL, Ramon. Faules del llibre de les 
bèsties. Editorial Barcanova. 
  
Temps era temps, en un bell prat es van 
reunir tota mena d�animals per triar rei. No 
cal dir que les discussions entre van ser 
llargues i de vegades tenses i tot, però, 
finalment el Lleó va ser elegit i tothom ho va 
acceptar amb més o menys entusiasme o 
resignació; tothom no, perquè la Guineu, 
des de bon començament, va embolicar la 
troca i va començar a fer intrigues per 
aconseguir un poder que no li havia estat 
donat. Val a dir que no se�n va sortir i que 
al final va ser víctima dels seus enganys. 



 

HAIG, Matt i MOULD, Chris. Un noi 
anomenat Nadal. Editorial Estrella Polar. 
  
 
Una INSÒLITA història de Nadal. Si ets una 
d’aquelles persones que creuen que hi ha 
coses impossibles, hauries de deixar de 
llegir aquest llibre immediatament. No és 
per tu. 
Segueixes llegint? 
Doncs comencem... 
Aquesta és una història d’aventures, neu, 
segrestadors, elfs, encara més neu, i un 
nen d’onze anys que es diu Nikolas i que no 
té por de creure en la màgia. 

 

PUNSET, Ana. El club de les vambes 
vermelles(col·lecció). Editorial Montena. 
  
 
La Laia, la Frida, l'Eva i la Marta són 
inseparables: sempre ho han estat i sempre 
ho seran. Ara s'han d'enfrontar a una 
notícia difícil: la Marta i la seva família se'n 
van a viure a Berlín! Sembla que el món 
s'acabi, però... les quatre amigues 
decideixen fundar un club que els permetrà 
estar juntes sempre, juntes fins al final! 



 

LESTRADE, Agnès de. Un indi al jardí. 
Editorial Takatuka 
 
Us imagineu que un bon dia us trobeu al 
jardí de casa el vostre pare vestit d'indi? I 
si, a més, hi ha instal·lat un tipi? Què dirien 
els vostres amics? Doncs això és el que li 
ha passat a la Mia, la protagonista 
d'aquesta esbojarrada història. El que més 
desitja en aquest món és que tot torni a la 
normalitat... Quina vergonya! 

 

MOYA, Rosa. L’últim gat birmà. 
Editorial Bambú 
 
Conte d’intriga i valors centrat principalment 
en Charlie Parker, un nen londinenc intuïtiu, 
generós i coratjós capaç de salvar la seva 
ciutat de l’avarícia i la segregació sense ell 
saber-ho. Els principis budistes i la llegenda 
dels gats sagrats birmans són un 
contrapunt a l’afany de poder dels 
personatges malvats i exempts d’empatia 
de la història. 



 

SIERRA I FABRA, Jordi. L’aprenent de 
bruixot i els invisibles. 
Editorial Edebé 
 
A finals del segle XIX, en Mortimer, un orfe 
de dotze anys, viu amb el professor 
Haggath, un bruixot que prepara encanteris 
a demanda i que amaga el seu ofici per por 
a ser descobert. Com ajudant seu, una nit, 
el noi haurà de portar un encàrrec al 
cementiri. Tanmateix, un desencadenant 
fortuït, provocarà un canvi de rumb en les 
vides i en la mort de la resta de 
protagonistes. 
Un relat d’intriga i de màgia. Una aventura 
on el valor de l’amistat i la lluita per fer 
justícia seran peces clau per resoldre un 
vell misteri. 

 

ALMOND, David. El noi que nedava amb 
les piranyes.  Editorial Bambú 
 
L'Stan viu i treballa sense parar amb els 
seus tiets en una casa convertida en fàbrica 
d'enllaunar peixos: peixeres, galledes, pots i 
sardines envaeixen tot l'espai. Un bon dia 
una fira s'instal·la al poble i aquest fet 
marcarà la vida del protagonista. Estem 
davant d’una novel·la que barreja 
l’aventura, l’humor i la intriga ambientada 
en el fantàstic món del circ on tot és 
possible que passi.  

 


