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Autora: OBIOLS, Anna. Il·lustracions:  SUBIRANA, 
Joan. El submarí que no es volia enfonsar. Edicions 
del Pirata. 

  
Tothom creu que el primer submarí modern el va 
inventar en Narcís Monturiol, oi? 
I un be negre! En aquest llibre infantil, recomanat a 
partir de 3 anys, descobrireu com set elefants, ni un 
més ni un menys, van formar part del primer submarí 
de la història. Encara que potser aquest, no va acabar 
de funcionar gaire bé… 
El submarí que no es volia enfonsar és un conte 
infantil divertidíssim, amb un desplegable a l’interior, 
una història que ens apropa amb humor com 
funcionen els submarins i unes il·lustracions 
magnífiques i plenes de detalls i colors vius. Al final 
del llibre, a més, es pot descobrir qui era l’inventor del 
primer submarí propulsat de la història, en Narcís 
Monturiol. 

 

Autora: KNAPP, Kate. Ruby Sabates Vermelles 
visita Londres. Editorial Baula. 
 
La Ruby viurà noves experiències a Londres. Allí, les 
seves sabates vermelles hi encaixaran perfectament. 
A més de conèixer-hi la seva tia Pinky i els seus 
cosins, la Samantha i l’Hug, agafarà el metro, jugarà 
amb la neu i es trobarà, de manera sorprenent, amb 
la reina. 
 

 

 

Autora: MULLER, Gerda. Un any al voltant del gran 
roure. ING edicions. 

Aquest llibre ens acosta als canvis que viu el bosc al 
llarg de les estacions, a través de les visites que tres 
nens fan al gran roure durant un any. Des de la 
quietud de l'hivern a la bulliciosa activitat dels mesos 
d'estiu. Des de l'esplendor de la primavera a les fulles 
marrons, vermelles i daurades de la tardor. Inclou un 
annex de ciències naturals per als més grans. 
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Autor: GUTMAN, Colas. Traducció: OBIOLS, Isabel. 
Il·lustracions: BOUTAVANT, Marc. Gos pudent. 
Editorial Blackie Books. 
 
El nostre protagonista decideix donar la volta al món 
a la recerca d’un amo. L’esperen milers d’embolics i 
aventures. Coneixerà una nena encantadora i 
entendrà el veritable significat de l’amistat. 
El Gos Pudent viu amb el Gatxafat, el seu millor 
amic, en un cubell d’escombraries. Un dia aprèn d’ell 
que hi ha molts gossos que tenen amo, i així 
decideix anar a buscar-ne un. L’amo que troba 
intenta vendre’l sense èxit, així que el posa a vigilar 
la casa. Una nena de sabatilles vermelles li ofereix 
una croqueta que deixa el Gos Pudent 
adormit, la casa queda desprotegida i els lladres per 
als quals treballa a nena l’acaben desvalisant. El 
Gos Pudent decideix anar a buscar feina i acaba en 
un refugi per animals que en realitat és una trampa 
dels lladres. Al final, la nena organitza una fugida 
amb tots els animals 
i, un cop lliures, el nostre heroi acaba trobant els 
pares de la petita, que ploren d’alegria perquè no 
esperaven tornar a veure la seva filla després que 
els lladres la segrestessin. 

 

Autor: CAHILL, Tim. Mini Timmy -  Megaestrella 
del futbol. Editorial Brúixola. 
 
Timmy està desitjant jugar en l'equip de futbol del 
seu col·legi. Però hi ha un problema ... Com és una 
mica baixet, tots li passen per sobre per prendre-li la 
pilota. ¡Necessita créixer un munt com més aviat! I 
llavors, quan més falta li fa ..., Timmy descobreix que 
té una INCREÏBLE habilitat per jugar a futbol! 

 

Autor: GOUGH, Julian. Traducció: SALVADÓ, Marta. 
Il·lustracions: FIELD, Jim. Ossa i Conill - Un conill 
menut i saberut. Editorial Baula. 
 

L’Ossa i el Conill són veïns, però tenen costums 
diferents, MOLT DIFERENTS. La bona convivència 
penja d’un fil fins que un dia tots dos es veuen en 
perill. Aleshores s’adonen que no hi ha res com tenir 
un amic al costat. 
. 
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CICLE MITJÀ 

 

Autora: LOMOVÁ, Lucie. L'Anna i el Pep. Editorial 
Reservoir Books/Kids. 
 
L'Anna i el Pep són veïns, dos ratolinets de la mateixa 
edat. Els agrada molt jugar a detectius i buscar 
aventures, malgrat que als seus pares no els faci 
gaire el pes. 
Tant a la ciutat com al camp, han de fer front a 
misteris i malfactors de tota mena. En el món que els 
envolta -que sovint és màgic- els problemes no tenen 
necessàriament una solució fàcil, i les trampes i les 
mentides dels grans 
 

 

Autor: LILLIPUT, Eric.  Il·lustracions: LÓPEZ, Laia. 
Ula i Hop fan un amic. Editorial Alfaguara. 

  
L'Ula i el Hop son dos éssers diminuts que viuen 
amagats a casa del Dani, un nen de 9 anys. No estan 
sols, viuen amb els seus germans: la presumida de la 
Farigola, l'intel·ligent Clip i l'enèrgic Borrissol. A tots 
ells els encanta la natura i gaudeixen de l'amistat, però 
també es fiquen en embolics molt divertits i viuen 
emocionants aventures. 

 

Autora: MUNCASTER, Harriet.  Isidora Moon i la nit 
màgica. Editorial Alfaguara. 
  
La Isadora Moon és especial perquè és diferent. 
La seva mare és una fada, el seu pare un vampir i ella 
té una miqueta de tots dos. Li encanta la nit, els 
ratpenats i el seu tutú negre de ballet, però també la 
llum del sol, les varetes màgiques i el seu conillet rosa 
Pinky. 
La Isadora ha estat convidada al ball anual de vampirs, 
però ella fa ballet com les fades. Haurà de preparar el 
ball de vampirs, però no vol renunciar a ser en part una 
fada! 
Quan s'aixequi el teló..., s'atrevirà la Isadora a ser 
diferent dels altres? 
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Autor: LLUCH, Enric.  Il·lustracions: SERRAT, 
Cristina. De gegants i diminuts. Editorial Edebé. 
 
Just després de les dotze campanades de la nit de Cap 
d’Any, a la família Pujades hi va néixer una nena tan 
petitona que cabia al palmell d’una mà. Un dia el seu 
pare va portar la seva filla a prendre el sol pels afores 
del poble i va rebre la visita d’una estranya missatgera 
que li va anunciar: «Quan faci set anys, vindrem a 
buscar-la i es convertirà en l’emperadriu del País dels 
Diminuts». Curiosament, aquella mateixa nit de Cap 
d’Any i a la mateixa hora, a la família Mengual hi va 
néixer un nen, però molt gran, enorme. I endevines el 
que li van anunciar? 

 

 

Autor: NOGUÉS, Àlex. Traducció: LLISTERRI, Anna. 
Il·lustracions: ASIAIN, Miren. Un milió d’ostres dalt 
de la muntanya. Editorial Flamboyant. 
 
Com han arribat unes ostres fins a l’alt d’una 
muntanya? Després de milions d’anys la Terra té molt 
per explicar-nos. L’Alex Nogués ens guiarà pels 
misteris de la geologia en aquest preciós i 
apassionant àlbum il·lustrat per la Miren Asiain Lora. 
 

 

Autora: MAYER, Gina. Il·lustracions: TOURLONIA, 
Joëlle. La floristeria màgica. A la recerca de les 
baies meravelloses. Editorial Edebé. 
 
Commoció a Rivenhoe: l’anciana Sra. Juniper ha 
desaparegut! Amb l’ajuda del llibre màgic de les flors, 
la Violet trobarà la Nabiu Miraculosa, capaç 
d’assenyalar el camí d’objectes, persones i tresors 
perduts. Però hi ha un problema: només pot 
aconseguir-se a Escòcia. Juntament amb el gat Lord 
Nelson, la Violet emprèn un viatge cap a un indret 
desconegut... 
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CICLE SUPERIOR 

 

Autor: WALLIAMS, David. La increïble història de... 
La cosa més estranya del món. Editorial Montena. 
 
La Myrtle té molt clar el que vol i sempre troba la 
manera d'aconseguir-ho. L'únic problema és que el 
que vol ara és un DALLONSIS... i això que és? Ningú 
sap a què es refereix! L'única cosa que saben els 
seus pares és que el DALLONSIS apareix en la 
misteriosa Monstrepèdia... 
Aconseguiran trobar-ho fora de les pàgines d'aquest 
llibre? 
 

 

Autor: NYE, Bill - MONE, Gregory . Il·lustracions: 
ILUZADA, Nick. Jack i els genis. Perduts a la 
selva. Editorial Edebé. 
 
El famós inventor Hank Witherspoon ha desaparegut, 
i depèn d’en Jack i dels seus brillants germans, Ava i 
Matt, poder-lo trobar. Al laboratori saquejat d’en 
Hank, els germans descobreixen pistes sobre el 
projecte en el qual ha estat treballant: una nova 
manera de generar i emmagatzemar electricitat. 
Els nois hauran de viatjar a les entranyes de la selva 
amazònica, seguint una sèrie de pistes que en Hank 
ha deixat. Confiant en el geni, l’astúcia i la 
tecnologia, els germans hauran d’enfrontar-se a 
estranyes criatures, a un riu enfurismat i a enemics 
molt llestos. 

 

Autora: DOUYE, Sylvia - ANTISTA, Paola. Magalina 
i el bosc dels animals màgics. Editorial Alfaguara. 
 
La Magalina acaba d'arribar al campament de 
criptozoologia per aprendre-ho tot sobre la seva 
passió: l'estudi dels animals màgics! 
A més d'estudiar gorgones, vampirs i fades, la 
Magalina coneixerà els seus nous companys. Alguns 
es convertiran en amics; altres, en rivals... i potser 
algun li resulti especial. 
Ben aviat, els misteris es multipliquen, i les vides dels 
estudiants corren perill... Podrà la Magalina descobrir 
què passa i salvar als seus amics? 
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Autora: SANTAMARÍA, Jara. Els déus del Nord.  La 
llegenda del bosc. Editorial B de Blok. 
 
Diu la llegenda que, a la vall del Baztán, els déus 
convivien en germanor i les criatures del dia i de la nit 
podien viure en harmonia. Però en Gaueko, el temible 
déu de la nit, va començar a atemorir els humans amb 
el seu seguici de llops, i la deessa de la Terra, Mari, va 
engendrar la Lluna i el Sol per il·luminar i protegir els 
humans de la foscor. No obstant això, les ànsies de 
poder d'en Gaueko el van portar a tramar un pla per 
raptar el Sol i instaurar així, d'una manera definitiva, el 
seu regnat de les ombres. Presa de la ira, Mari va 
dividir el món en dos i ja res ni ningú no van poder 
creuar mai la frontera entre tots dos mons. 
En Teo, l'Emma i l'Ada no s'agraden gens, però són 
cosins, i les circumstàncies han volgut que passin l'estiu 
junts al mas navarrès de la seva àvia. Quan un d'ells 
desapareix i els altres surten a buscar-lo, descobreixen 
un univers de bruixots i de déus, de gegants irascibles i 
de belles dones amb urpes de rapinyaire, en el qual el 
temible déu Gaueko ha imposat la foscor. Un món on 
només es podran salvar de les tenebres, si romanen 
units i descobreixen la seva pròpia màgia. 

 

Autora: ROCA, Maria Carme. Il·lustracions: 
BORRÀS, Laura. La reina de Gizeh. Editorial Viena 
Edicions. 
 
Amb només 10 anys, la Yasmín ajuda el seu germà 
gran a tirar endavant La Reina de Gizeh, un petit 
basar que té la seva família a prop de les piràmides. 
Tots dos viuen al pis de sobre la botiga amb l'àvia, la 
gata Bastet i tot de figuretes dels déus egipcis, que 
per a la Yasmín són com una segona família. 
Últimament, però, el negoci no rutlla com caldria, les 
vendes són cada vegada més escasses i, a més, han 
patit un robatori, el de la barca de Keops, una de les 
antiguitats més cares de la botiga. Per acabar-ho 
d'arrodonir, una turista s'encapritxa de la figureta 
preferida de Yasmín (la deessa amb cara de gat) i 
just aquella mateixa nit desapareix la gata de la 
família. Per sort, la Yasmín podrà comptar amb 
l'ajuda dels seus amics per resoldre aquests dos 
misteris, i sobretot amb la protecció dels enigmàtics 
deus egipcis, que la miren en silenci des de les 
prestatgeries de La Reina de Gizeh. 
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Autora: PARR, Maria. Cors de Gofra. Editorial 
Nordica infantil. 
 
En un petit poble de la costa noruega, viuen la Lena i 
el Theo. Ella és intrèpida, divertida i aventurera. Ell la 
ment serena de tots dos. Són amics de l'ànima encara 
que a en Theo necessita que li diguin més vegades, 
com a tots ens passa moltes vegades. La Lena viu 
sola amb la seva mare i, de tant en tant, pensa que li 
agradaria tenir un pare. En Theo té una germana 
adoptada a Colòmbia i un avi magre i arrugat que viu 
al soterrani de casa i al qual adora. El que més li 
agrada és compartir les gofres calentetes amb la seva 
tieta àvia, i passar el dia junts gaudint d'aventures que, 
a vegades, quasi acaben en catàstrofes. 
  

 


