Cicle Inicial
RODARI, Gianni i SANNA, Alessandro (il∙l). 
Un conte
embolicat
. Editorial Kalandraka
Tot jugant a trencar amb el que coneixem, aquest "conte
per telèfon" ens ofereix una sorprenent visió de la
clàssica Caputxeta.

BROWNE, Anthony, 
Dins el bosc
. Editorial Kalandraka
El conte de la Caputxeta reinventat; el nen d'aquest
intrigant relat s'endinsa en un bosc, a on trobarà diversos
camins i també perills.

O’CALLAGHAN DUCH, Elena, 
Bestioles menudes
.
Editorial Cruïlla
Un centpeus endiumenjat que s’ha de comprar cent
sabates, una aranya maldestra que no sap fer teranyines,
una família d’arnes que rep una visita inesperada a
l’armari on viu i un poll que té el cap infestat de nens són
els protagonistes d’aquests relats d’humor.

LLENAS, Anna, 
El buit
. Editorial Barbara Fiore.
La vida és plena de trobades, i també de pèrdues. El buit
és un llibre que ens parla de la resiliència, o la capacitat
de sobreposarse a l’adversitat i trobarhi un sentit.

CERRO, Miquel, 
Després de la pluja
. Editorial
Kalandraka
“Després de la pluja” és una faula moderna sobre la
superació de les adversitats, l’adaptació al medi i la
col∙laboració d’uns amb altres per a la supervivència del
col∙lectiu. Un diluvi inunda el bosc i els seus habitants
hauran de començar de nou des d’un improvisat refugi.
Una guineu petita s’ofereix per anar a buscar menjar i
aigua, però el grup no creu en les seves capacitats ni en
les seves intencions i prefereix que siguin altres qui facin
aquestes tasques.
En aquesta obra, guanyadora del VIII Premi Internacional
Compostela per a àlbums il∙lustrats, estan presents la
solidaritat i el treball en equip a la recerca del bé comú, el
qual no depèn del luxe, sinó d’elements essencials i fins i
tot immaterials per poder atendre les necessitats
bàsiques.
ALEMAGNA, Beatrice, 
El meravellós
PeludiuRenudiuXiquidiu
. Editorial Combel
La petita Eddie ha sentit la seva germana gran que deia
«aniversari mare peludiurenudiuxiquitiu» i decideix que
ella també ha de trobar un regal per a la mare. En el seu
recorregut per la ciutat, cada botiguer li donarà un petit
objecte, però cap d’ells és el regal meravellós que està
buscant, el trobarà? Un àlbum escrit i il∙lustrat per
Beatrice Alemagna sobre la fantasia del món infantil, que
ens demostra que qui cerca, acaba trobant.
MAS, Herminia, 
El fantasma de la plana
. Editorial Baula
La protagonista d’aquesta història és una nena tímida
que coneix un personatge molt especial, un nen que viu a
la plana de Vic des de fa centenars d’anys i que només
surt enmig de la boira perquè en realitat és un fantasma.

Cicle Mitjà
CASAS, Lola, 
Anem de festa. 
Editorial Baula.
Poemes enginyosos i divertits per a cada festa, per a
cada moment important de l’any.
Poemes per llegir a casa i a l’escola, per compartir amb la
família i amb els amics i companys.

RODARI, Gianni, 
Contes per telèfon
. Editorial Joventut
Hi havia una vegada... una nena el pare de la qual era
representant de comerç i estava de viatge sis dies a la
setmana. Però aquella nena no podia adormirse sense
que li expliquessin un conte. I cada nit, el seu pare li
trucava per telèfon i li explicava un conte. Diuen que els
contes eren tan bons que fins i tot les senyoretes de la
centraleta interrompien totes les telefonades per
escoltarlos. I aquest és el llibre d'aquells contes.
Contes per telèfon s’ha consolidat com una obra
atemporal que segueix seduint a petits i grans generació
rere generació…
DUBOSARSKY, Ursula, 
Les noves aventures de la mel
i l’ós
. Editorial Corimbo.
Com altres parelles d'animals que coneixem en la
literatura infantil, l'Ós i la Mel són dos amics que
comparteixen la vida quotidiana i les emocions de cada
dia. Narracions senzilles que connecten amb el món
infantil: els secrets, el menjar, les excursions, el desig
d'aventura.

SCHAAPMAN, Karina, 
La casa dels Ratolins. 
Editorial
Blackie Books.
Endinsa’t en el món en miniatura de la Casa dels
Ratolins, una casa que no s’assembla a cap altra!
El Sam és el millor amic de la Júlia.
La Júlia és la millor amiga del Sam.
El Sam és SUPERtímid.
La Júlia és SUPERcuriosa.
Junts viuen una pila d’aventures a la Casa dels
Ratolins, i també es fiquen en alguns embolics!
Acompanya’ls a descobrir un amagatall secret, a
donar la benvinguda a un ratolí encantador a qui
anomenen «el drapaire», i a fer creps delicioses.
Visitaran la millor pastisseria del món i una botiga on
venen de tot, i trobaran una capseta de fusta plena de
tresors. I —oh, no!— s’hauran d’enfrontar a una rata
terrible i espaordidora. Els dies passen volant en aquesta
casa tan singular.
DÍAZ, Raquel, 
Inventari dels contes de fades.
Editorial
Lumen
En les pàgines d'aquest llibre es revelen els secrets més
ben guardats dels contes contats i sense contar: sabates
i botes, fades padrines i follets, carbasses i pèsols, vestits
guarnits i robes invisibles… Coneixes la Reina de
Suntiam? Has estat alguna vegada al palau Intrincat?
Has sentit a parlar de la fada Miraquethov aigdir? Has
tafanejat el tocador de la princesa Belluguet? Ets capaç
de distingir el drac de la princesa Epistolar d'un drac
comú? Sabries dir quina de les fades del bosc és la més
petita i esmunyedissa? O descriure les ales d'arna
rosenca? Potser no saps el nom de les flors que creixen
als jardins dels gnomso amb quina delicadesa els elfs
Papallona cuiden els cucs de seda. Tal vegada no has
llegit la rondalla de la bruixa Hermíniani ningú t'ha parlat
mai de la poció per fer callar els galls de bon matí. O pot
ser no coneixes la col∙lecció de barrets del Barreter Follo
la recepta de les galetes del Màgic d'OZ… Tot això, i molt
més...

LOZANO, Pilar, 
Missatges galàctics, 
Editorial
Barcanova.
“Hola, extraterrestres, habitants d ' altres galàxies. Avui
és dijous. Sóc en Xavi. Us he vist al cinema. Us espero.
Desperteume. M ' agradaria molt conèixervos”, escriu
un dia en Xavi als extraterrestres. I els extraterrestres li
responen!

COPONS, Jaume, Col∙lecció 
L’Augus i els monstres.
Editorial Combel
Tatxaaan! Us presentem l’Agus Pianola, un noiet molt
despistat i una mica galtes que, al capdavall, és un tros
de pa. Ell ja ho sap prou, que hauria de tenir l’habitació
ben endreçada, però sempre espera que la mare li ho
recordi perquè mai no troba el moment per posars’hi. I
és clar, en una habitació desendreçada es perden moltes
coses, com ara pilotes, videojocs i redaccions, i també
se’n troben d’altres… Tu què faries, si un bon dia et
trobessis l’habitació plena de monstres?
És una col∙lecció de quatre títols:
1. Arriba el senyor Flat!
2. Salvem el Nautilus!
3. La cançó del parc.
4. La guerra del bosc.

Cicle Superior
BADAL, Josep Lluis i CLARIANA, Anna (il∙lustradora). 
El
pirata Gorgo. 
Editorial La Galera
En Gorgo és acomiadat de l'empresa de gelats on
treballa perquè s'enfronta al seu cap: un tirà
malapersona. Això li obre les portes d'una professió amb
futur: la pirateria! I per a aconseguir els seus objectius, no
dubtarà a prendre les decisions més inversemblants. De
renecs, en sap un niu, ningú no el supera. A l'abordatge!
També editat en castellà: 
El pirata Gorgo
COPONS, Jaume, 
La Mà Negra
. Editorial Barcanova
En començar el curs, en Víctor tem que en Marçal Batallé
torni a buscarli 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 buscaraons
d´en Batallé, no pot evitar les seves malifetes.
MODIANO, Patrick, 
Catherine
. Editorial Blackie Books.
La Catherine viu a París amb el seu pare i, com ell, porta
ulleres. La seva mare viu a Nova York i, com ella, la
Catherine vol ser ballarina. Obligada a treure’s les ulleres
per ballar, la Catherine descobreix de sobte que pot viure
en dos mons paral∙lels i diferents: el que veu quan porta
les ulleres, el món real, i l’altre, «un món de somni, tou i
delicat», el que veu quan no les porta. Enfront de les
rareses i els misteris dels adults, la Catherine començarà
a treure profit d’aquest poder que només posseeixen els
nens amb ulleres: mirar la realitat de cara... o no.
També editat en castellà: 
Catherine
BADAL, Josep Lluis, 
Jan Plata: la crida dels pirates.
Editorial La Galera.
Si algun cop has somiat que descobries que el teu pare
era un autèntic pirata dels mars, que se t’enduia amb ell
per lluitar contra monstres marins i autòmats gegants; si
vols creure en sirenes i tresors ocults y fins i tot en violins
màgics... o simplement si creus que la bona literatura,
l’acció desenfrenada i el bon humor no tenen per què
estar renyits, Jan Plata. La crida dels pirates és la teva
novel∙la.

CARROL, LEWIS, 
Alícia al país de les meravelles.
Editorial Baula.
El clàssic de Lewis Carroll amb els sempre extraordinaris
dibuixos de Rébecca Dautremer,
Un dia avorrit, com tants d
altres, l
Alícia s
adorm i entra al
País de les Meravelles seguint les passes del Conill
Blanc. Allà hi coneixerà la Falsa Tortuga de Mar, la Reina
de Cors, el Gat de Cheshire, la Duquessa, el Barretaire o
la Llebre de Març, entre d
altres personatges fantàstics
amb qui Alícia viurà un reguitzelld
aventures increïbles.
TAN, SHAUN, 
Contes de la perifèria
. Editorial Barbara
Fiore
L’aparent monotonia d’un barri residencial als afores
d’una ciutat qualsevol és l’escenari perfecte perquè hi
succeeixin els fets més extraordinaris: un búfal enorme
ens indicarà el camí, l’estudiant estranger ens deixarà un
record inesborrable i podrem seguir un bus misteriós que
ha aparegut de sobte a quilòmetres de distància de la
costa…
COLLIDI, CARLO i INNOCENTI, ROBERTO, 
Les
aventures de Pinotxo.
Editorial Baula
.
Com a qualsevol nen al Pinotxo li agrada fer trapelleries,
desobeir i estudiar més aviat poquet. També li agrada fer
allò que li ve de gust sense preocuparse de les
conseqüències. Però en Pinotxo no és pas un nen com
els altres…
També editat en castellà: 
Las aventuras de Pinocho.

MURILLO, LUIS, 
Cadavereta Vermella
, Editorial Anima
llibres.
Tornen les aventures de l
encantadora Caputxeta! Això sí,
han passat molts anys i, com que està una mica
desmillorada, ara és més coneguda com Cadavereta
Vermella. Amb molt d
humor i fantasia, aquest conte
capgira el clàssic de Perrault per oferirnos una versió tan
fosca i macabra com irresistiblement divertida. Elspares
malvats d
aquesta Caputxeta zombi tenen un pla molt
sinistre. Ara bé, no s
imaginen els recursos d
una àvia tan
adorable com la del conte original, però molt més
guerrera i valenta, perquè no té por ni del llop ni de ningú!
També editat en castellà: 
Cadavercita Roja.

