
 

 

 

  

 
 



BIBLIOTECA PÚBLICA D’ALAQUÀS - Novetats infantils: setembre octubre 2019 

2 
 

PIP PIP PIP ÉS L'HORA DE DORMIR 

 

Autor: Claire Freedman; il·lustracions de Richard Smythe. Miau 
ISBN: 978-84-16434-40-4 

 
Acaba un dia dur de feina a la carretera i l'equip d'obrers i els 
seus vehicles es preparen per descansar. Un conte simpàtic 
per llegir abans d'anar a dormir. Amb 
 
Primers lectors 

 

 

ELS MEUS AMICS 

 

Autor: Glòria Fort Mir. Edicions El Cep i la Nansa. 
ISBN: 978-84-17000-28-8 

 
Conte adreçat sobre la diversitat, concretament sobre la 
discapacitat i la multiculturalitat, a través d’il·lustracions clares i 
senzilles. El conte de la diversitat per als més xicotets! 
 
Primers lectors 

 

 

QUÉ EGOÍSTA! 

 

Autor: Chiara Carrer. Grupo Anaya. 
ISBN: 84-207-9242-X 

 
Este pato solo se preocupa de sí mismo. Todo le parece poco: 
la comida, los juguetes... Su compañero le pide cosas, pero él 
siempre contesta que es suyo. Siendo así, nadie quiere estar 
con él. 
 
Primeros lectores 

 

 

LLUNA 

 

Autor: Antonio Rubio i Miquel Desclot;il·lustracions Óscar 
Villán. Kalandraka 
ISBN: 978-84-16804-03-0 

 
Poema visual per ser recitat, a base de dibuixos rimats i ritmats. 
La lluna i el sol, tan lluny i tan pròxims alhora, teixeixen versos i 
tornades des del cel fins a aquestes pàgines de cartró. 
 
Premi Pequeño Dragón 2018 
 
Primers lectors 
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EL LIBRO DEJACHUPETES 

 

Autor: Vanesa Pérez-Sahuquillo ; ilustraciones de Sara Sánchez. 
Beascoa 
ISBN: 978-84-488-4787-6 

 
Un libro para que los bebés se deshagan por fin de ese feo 
artilugio. Propuestas creativas y rimadas para afrontar ese duro 
momento con mucho humor. A través de diez amigos se 
proponen diez maneras diferentes de dejar el chupete. 
 
Primeros lectores 

 

 

BUSCA Y ENCUENTRA : DE VIAJE 

 

Autor: Lilli L´Arronge, con Cristina Fransbach. Tramuntana. 
ISBN: 978-84-16578-60-3 

Un libro de buscar imágenes. En cada página puedes encontrar 
a la familia López: mamá, papá, los hijos Laurin, Matías y 
Emilia, el abuelo Carlos, tía Julia y el perro Bobby, Pepo, un 
pequeño mono fugitivo, el ladrón de joyas... 
 
Primeros lectores 

 

 

LOS 115 PASOS DE KAIRÓS 

 

Autor: Texto de Miguel Cerro: Ilustraciones Remo Mora. 
Degomagon 
ISBN: 978-84-89-03490-1 

 
Kairós es un niño distinto, diferente. Aunque más que distinto y 
diferente, podríamos decir que es único, por su aspecto, por 
sus habilidades, por su forma de ser... En las páginas de este 
libro descubriremos cómo Kairós consigue cambiar la vida de 
sus apresurados vecinos. 
 
Primeros lectores 

 

 

M´AGRADARIA SER... METGE 

 

Autor: Anna Obiols; il·lustracions Subí. Baula. 
ISBN: 978-84-479-3300-6 

 
Este llibre forma part d’una col·lecció que mostra diferents oficis 
i professions, perquè els infants juguen amb la imaginació 
sobre feines que els agradaria fer de majors. A este conte els 
joves protagonistes s'imaginen fent de metge. 
 
Primers lectors 
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L´EXCURSIÓ AMB BICI : LA FRUSTRACIÓ 

 

Autor: Mireia Canals; Il·lustracions de Sandra Aguilar. 
Salvatella Editorial.  
ISBN: 978-84-17091-63-7 

 
Al voltant d'una història en la qual els personatges d’Anna o 
Xavier passen per algun tipus d'aventura, reconeixerem, 
aprendrem i posarem en pràctica tot tipus d'emocions i 
sentiments. En este llibre comprendran el que és la frustració. 
 
A partir de 8 anys 

 

 

E-NINA 1.0 

 

Autor: Shanda McCloskey. Birabiro. 
ISBN: 978-84-16490-49-3 

 
El món d’esta xiquetaa està carregat al cent per cent! Carlota 
sempre juga, inventa, codifica, clica... Té un talent especial per 
als aparells tecnològics, inclosos els que els seus pares no 
saben arreglar. Però un dia li regalen una nina tradicional... 
 
A partir de 8 anys 

 

 

DEMANA UN DESIG 

 

Autor: Vicent Pardo; Il·lustracions de Gustavo Sanchis. 
Edicions del Bullent 
ISBN: 978-84-9904-218-3 

 
En una voreta del pensament de totes les persones viu la colla 
més increïble i divertida d'amigues i amics: és la formada pels 
nostres desitjos, fantasies, il·lusions i somnis. Sempre pensant, 
tramant i planejant mil maneres de fer-se realitat. Segur que tu 
també te l'has notat! Els desitjos són tan diversos com ho som 
les persones. I què passa quan un desig s'acompleix? Ui! 
 
A partir de 8 anys 

 

 

MY FRIENDS 

 

Autor: Written by Graciela Castellanos; Illustrated by Sonia 
Díaz. 
ISBN: 978-84-15207-42-9 

 
My Friends trabaja la diversidad entre amigos tanto sea por el 
físico, la forma de ser, o la cultura. Con los amigos tenemos 
muchas cosas en común, pero las peculiaridades son las que 
nos hacen únicos y nos diferencian de los demás. 
 
A partir de 8 años. En inglés. 
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LA PETITA INTOLERÀNCIA 

 

Autor: Mar Pavón; Il·lustracions Virginia García. Tramuntana. 
ISBN: 978-84-17303-15-0 

 
La Petita Intolerància és un ésser diminut però molt, molt 
poderós. Es cola a les nostres cases i, si no estem atents, crea 
a un ésser encara més poderós: l'odi. Per culpa seva rebutgem 
qui és diferent, riem dels altres. Però no hem de perdre 
l'esperança. 
 
A partir de 8 anys 

 

 

DE QUE FA GUST LA LLUNA? 

 

Autor: Text i il·lustracions de Michael Grejniec, Kalandraka. 
ISBN: 978-84-8464-561-0 

 
Un llibre tan rodó i saborós com la lluna plena. Els animals de la 
selva ens mostraran com les coses compartides sempre fan 
millor gust. Un llibre ja considerat clàssic. 
 
A partir de 8 anys 

 

 

LES PRINCESES TAMBÉ ES TIREN PETS 

 

Autor: Text d'Ilan Brenman, il·lustracions d' Ionit Zilb. Edicions 
Bromera 
ISBN: 978-84-9824-875-3 

 
Laura té un dubte molt important després d’una llarga discussió 
en classe sobre la Ventafocs. El seu amic Marcel ha confessat 
que la famosa i delicada princesa es tirava molts pets. 
Afortunadament, son pare, a qui li agraden els llibres i les 
bones històries, posseix un llibre secret de les princeses en el 
qual la Laura trobarà les respostes a tots els seus dubtes. 
 
A partir de 8 anys 

 

 

LA MACETA VACÍA 

 

Autor: Demi. Editorial Juventud 
ISBN: 978-84-261-3806-4

 
A Ping le encantan las flores. A pesar de sus dotes como 
jardinero y su paciencia, Ping no consigue hacer brotar nada de 
las semillas del emperador. Un cuento popular chino sobre la 
recompensa de la honestidad. 
 
A partir de 8 años 
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EL EXPLORADOR PUG : EL PERRO QUE ANDUVO ENTRE LEONES 

 

Autor: Texto de Laura James, ilustraciones de Églantine 
Ceulemans. La Casita Roja 
ISBN: 978-84-946766-9-7 

 
Una noche, lady Miranda se despierta sobresaltada: ¡hay un 
león en el dormitorio! Pug, preocupadísimo, y el resto de los 
habitantes de la casa lo buscan. Pero, ha sido solo una 
pesadilla. Lady Miranda opina que Pug se ha mostrado muy 
temeroso y que debe superar su miedo conociendo a un león...  
Un libro adaptado para personas con dislexia. 
 
A partir de 10 años 

 

 

EL CAPITÁN PUG : EL PERRO QUE SURCÓ LOS MARES 

 

Autor: Texto de Laura James, ilustraciones de Églantine 
Ceulemans. La Casita Roja 
ISBN: 978-84-945769-0-4 

 
Pug está listo para una aventura marinera. Ha tomado su 
desayuno favorito. Lleva el traje perfecto para la ocasión. Solo 
hay un problema: ¡a Pug le da miedo el agua! Vivirá una 
aventura marinera que pondrá a prueba sus miedos y le 
demostrará que es capaz de superar cualquier cosa. Un libro 
adaptado para personas con dislexia. 
 
A partir de 10 años 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

LLIBRE DE LES BÈSTIES 

 

Autor: Ramon Llull. Adapt. de T. Broseta. Dibuixos de 
M.Á.Giner Bou. Bromera. 
ISBN: 978-84-9026-499-7 

 
Conten les llegendes que un dia els animals parlaven com els 
humans. I, tingueren l'ocurrència de triar un rei. Van escollir el 
lleó i, com a consellers, l'ós, el lleopard, la pantera, la serp i el 
llop. A la rabosa no li va fer gens de gràcia que la deixaren fora i, 
a partir d'ací, tot es va anar complicant cada vegada més. 
 
A partir de 10 anys 
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EL COWBOY PUG: EL PERRO QUE CABALGÓ HACIA LA GLORIA 

 

Autor: Texto de Laura James, ilustraciones de Églantine 
Ceulemans. La Casita Roja 
ISBN: 978-84-946766-1-1 

 
Lady Miranda es una niña muy particular, decidida, curiosa y 
algo caprichosa, una mezcla explosiva que la lleva a 
protagonizar divertidas aventuras para desgracia de su fiel 
mascota Pug, un carlino tranquilote y siempre con hambre 
que lo que le gusta es estar en casa. En esta ocasión, Pony, 
el caballito de madera de la niña, se ha roto en uno de sus 
juegos y deciden salir a buscar un nuevo corcel que lo 
sustituya. Un libro adaptado para personas con dislexia. 
 
A partir de 10 años 

 

 

LA RITA GEGANT 

 

Autor: Mikel Valverde. MacMillan. 
ISBN: 978-84-7942-928-7 

 
La Rita és baixeta. Els altres companys són més alts que ella, 
fins i tot el seu germà petit és gairebé tan alt com ella, ja està 
cansada. També les revistes de moda diuen que només les 
dones altes triomfen. La Rita demana ajuda als seus pares i 
consulta el consell de les granotes sàvies del parc, però tothom 
li diu que s’accepte tal com és. Però Rita no els fa cas compra 
una poció màgica... 
 
A partir de 10 anys 

 

 

EL MISTERI DE FRANKENSTEIN 

 

Autor: Geronimo Stilton. Destino 
ISBN: 978-84-9057-368-6 

 
El científic Victor Frankenstein crea un monstre d'aspecte 
aterridor, però amb un cor bo i generós. La criatura voldria viure 
entre la gent, però espanta tothom. Aleshores surt a buscar el 
seu creador, per tal de descobrir el misteri del seu origen. 
 
A partir de 10 anys 
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LA LEYENDA DE LAS FLORES DE PASCUA. 

 

Autor: Tea Stilton. Destino 
ISBN: 978-84-08-11584-7 

 
Existe un archipiélago repleto de maravillas: las islas Hawai. Allí 
el Club de Tea Stilton se ve envuelto en una intriga. Explosiva. 
¿Resolverán el misterio antes de que el volcán Mauna Loa 
entre en erupción? 
 
A partir de 10 años 

 

 

LOS FUTBOLÍSIMOS. EL MISTERIO DEL DÍA DE LOS INOCENTES. 

 

Autor: Roberto Santiago. Ilustraciones de Enrique Lorenzo. SM 
ISBN: 978-84-675-9197-2 

 
El campo de fútbol del Soto Alto está en venta, y no es una 
broma del día de los inocentes ¿será el fin de los Futbolísimos? 
Es el día de los inocentes. El día del cumpleaños de mi padre, y 
el peor día del año para mí. ¿Que por qué? Pues por varios 
motivos: no me gustan las bromas, tenemos que jugar un 
torneo contra el equipo que juega más sucio de toda la Liga 
Intercentros... ¿qué será de los Futbolísimos? 
 
A partir de 10 años 

 

 

MORTADELO Y FILEMÓN: MUNDIAL DE BALONCESTO 2019: 

 

Autor: Francisco Ibáñez. 
ISBN: 978-84-02-42212-5 

 
Mortadelo y Filemón vivirán sus aventuras en Pekín durante el 
mundial de baloncesto 2019, con una nueva misión que les 
encarga el Súper y de la que no saldrá nadie indemne. 
Los agentes de la T.I.A. deberán neautralizar a un grupo de 
terroristas que piensa sabotear los campeonatos del mundo 
introduciendo, para ello, un gas peligrosísimo en alguno de los 
balones de los partidos que se van a celebrar.  
 
Cómic 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BIBLIOTECA PÚBLICA D’ALAQUÀS - Novetats infantils: setembre octubre 2019 

9 
 

 

LA LLEGENDA DEL CORSARI. 

 

Autor: Francesc Gisbert. Bromera 
ISBN: 978-84-9824-446-5 

 
Inquisidors, bandolers i corsaris amenacen una jove morisca a 
les acaballes del segle XVI. Salema, la protagonista, troba un 
home mort enmig del camí, quan tornava a casa. Dos 
encaputxats intenten capturar-la, però s'escapa i s'emporta un 
document que canviarà la seua vida: les memòries d'Alí Mussa, 
un proscrit que torna per reclamar justícia. És el començament 
d'una aventura que combina la intriga d'un assassinat misteriós, 
el perill de la Inquisició, la persecució de bandolers i l'amenaça 
dels corsaris de Barbaria. 
 
A partir de 12 anys 

 

 

LA BIBLIOTECA FANTÀSTICA 

 

Autor: Jesús Cortés. Dibuixos de Francesc Santana. Bromera 
ISBN: 978-84-9824-689-6 

 
Samuel Tyker, sol i sense amics, comença una nova vida al 
poble desconegut de Sant Telm, però no sap que el destí l'ha 
escollit per a convertir-lo en el guardià i protector d'uns llibres 
tan sorprenents com perillosos, els llibres de la biblioteca 
fantàstica. 
 
A partir de 12 anys 

 

 

EL DIARIO DE MARTA LA RARA 

 

Autor: Ana Bermejo. Ilustraciones de Candela Ferrández. 
Montena 
ISBN: 978-84-8441-802-3 

 
Las aventuras de una adolescente gafe, patosa y atolondrada, 
Describir a la propietaria de este diario es muy fácil. Sólo hace 
falta decir: Marta es 100% Marta. Original, melodramática, 
experta en escenitas de todo tipo y metepatas... ¡No hay otra 
como ella!  
 
A partir de 12 años 
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LA INVENCIÓ DE L'HUGO CABRET 

 

Autor: Text i il·lustracions de Brian Selznick. Cruïlla 
ISBN: 978-84-661-1841-5 

 
L'Hugo és un xiquet orfe que malviu amagat en una estació de 
tren de París. La seva obsessió és reparar un autòmat que 
havia trobat el seu pare i que representa un home assegut en 
un escriptori. Quan aconsegueix fer-lo funcionar fa un dibuix. 
Quina relació té amb el vell de la parada de joguets de 
l'estació? Hugo farà un descobriment sorprenent que ens 
portarà als inicis del cinema. 
 
A partir de 12 anys 

 

 

PER QUÈ TOT EM PASSA A MI? 

 

Autor: Josep Millo. Edicions Bromera 
ISBN: 978-84-9026-688-5 

 
Ara que ja han arribat les vacances d'estiu, només puc pensar 
en sol, piscina, estar amb els amics i... amb Sònia. Per fi estem 
junts! M'ha costat Déu i ajuda, us ho podeu creure? Però tots 
els plans que m'havia fet s'han esvaït en un segon quan he 
sabut les notes. Ara he d'estudiar per a recuperar anglès i 
història. Vos ho podeu imaginar? Ufff!! a vosaltres també us 
passen aquestes coses? 
 
Premi Vila de Teulada de Narrativa Juvenil 
 
A partir de 12 anys 

 

 

LA PLAYA DE LAS MUJERES 

 

Autor: Daniel Bautista. Algar Editorial 
ISBN: 978-84-9845-383-6 

 
Raúl es un joven inteligente y un buen surfista, pero trata de 
pasar desapercibido para evitar a los matones que lo martirizan 
en el instituto y fuera de él. Un día, Lilith, recién llegada a la 
ciudad, entra en su vida, mientras que Bárbara pasa de él.  
 
A partir de 12 años 

 

 


