
 

ISADORA MOON AL CASTELL ENCANTAT 
 

Autor: Harriet Muncaster. Editorial Alfaguara  
ISBN: 978-84-204-8746-5 

 

Meitat fada, meitat vampir, i totalment inigualable! 
Acompanya a la Isadora Moon i als seus amics a explorar un 
castell encantat. 

 

EN LA SELVA : UN LIBRO CON SOLAPAS SORPRESA  
 
Autor: Natalie Marshall. Editorial Edelvives  
ISBN: 978-84-140-1093-8 

 

¿De quién son esas pisadas? Conoce a los animales que viven 
en la selva desplegando las solapas. 

 

L´EMMA ESTÀ DE MAL HUMOR  
 
Autor: Jedda Robaard. Editorial Baula  
ISBN: 978-84-479-4681-5 

 

Avui a l'Emma li ha sortit tot malament! Està enfadada i 
sembla que els seus amics no la poden ajudar. O potser es ella 
qui no els deixa fer-ho? 

 

EN DANIEL ÉS MOLT AMABLE 
 
Autor: Jedda Robaard. Editorial Baula  
ISBN: 978-84-479-4682-2 

 

En Daniel sempre està disposat a ajudar els seus amics. Que 
passarà quan ell els necessiti? 

 



EL BURRITO VERDE  
 
Autor: Anuska Allepuz. Editorial Andana  
ISBN: 978-84-17497-21-7 

 

A burrito le encanta comer hierba. Y solo come hierba. Nada 
más. Hierba para desatunar, comer y cenar. ¡MMM! ¿Podrá su 
mamá convencerle para que pruebe algo nuevo?  

 

BESTIARI DELS MONSTRES VALENCIANS 
 
Autor: David Mateo, Sandra Calatayud. Ediciones Bebombori  
ISBN: 978-84-124083-1-7 

 
Els nostres monstres t'esperen! Un llibre il·lustrat que et 
portarà pels llocs més insòlits de les nostres comarques per a 
reconèixer als seus propis monstres. 

 

EL COR I LA BOTELLA 
 

Autor: Oliver Jeffers. Editorial Andana  
ISBN: 978-84-942671-2-3 

 

Hi havia una vegada una nena que tenia el cap ple de curiositat 
per totes les meravelles del món. Però, un dia es va produir un 
fet inesperat que la va fer sentir insegura, i va decidir que el 
millor que podia fer era guardar el seu cor en un lloc segur, a 
dins d'una botella. Va passar el temps, i un bon dia va decidir 
que volia recuperar-lo. Podrà trobar la forma de recuperar de 
nou el seu cor?  

 

LAS RATITAS : SUPERAVENTURA ENTRE ELS NÚVOLS 
 

Autor: Las Ratitas. Editorial Estrella Polar  
ISBN: 978-84-18444-00-5 

 
Las Ratitas pugen a la furgoneta i se'n van d'excursió! Els seus 
pares les porten a un lloc preciós per fer una passejada en 
bicicleta, i, per descomptat, la seva estimada Alma els 
acompanya. Troben una cascada increïble per passar-hi el dia i 
descobreixen un munt de sorpreses. Fins que de sobte.la furgo 
desapareix! Aconseguiran trobar-la per tornar a casa? 
Invocaran un cop més els seus superpoders? 



EL SECRET DE LA SELVA NEGRA 
 
Autor: Tea Stilton. Editorial Estrella Polar  
ISBN: 978-84-9137-924-9 

 

Esteu preparades per a una nova aventura entre els 
meravellosos boscos nevats d'Alemanya? Acompanyeu-nos a 
seguir el rastre d'un cas molt misteriós! 

 

L´INCREÏBLE NEN MENJA LLIBRES 
 
Autor: Oliver Jeffers. Editorial Andana  
ISBN: 978-84-940802-4-1 

 
A l'Enric li agradaven els llibres, pero no li agradava llegir-los, 
li agrada menjar-s'els. Llibres grans, llibres il.lustrats, llibres de 
referencia... I com mes en menjava, mes llest es feia. Pero, un 
dia comença a trobar-se malament, i tota la informació que 
digeria es barrejava perque no tenia temps per a digerir-ho com 
cal. Davant d'aquesta situació, l'Enric ha de trobar una manera 
de gaudir dels llibres sense necessitat d'utilitzar les seves dents. 

 

CUENTOS DE INVIERNO DE LUCÍA, MI PEDIATRA 
 
Autor: Lucía Galán Beltrand. Editorial timunmas  
ISBN: 978-84-08-26496-5 

 

Lucía, mi pediatra nos presenta cinco cuentos para que 
nuestros peques entiendan mejor cómo funcionan su cuerpo y 
su mente durante el invierno.¡y durante todo el año! 

 

DIVERSIÓ I JOCS AMB LA ISADORA MOON  
 
Autor: Harriet Muncaster. Editorial Alfaguara  
ISBN: 978-84-204-4013-2 

 

T'avorreixes com una ostra i ja no saps com evitar-ho? Doncs 
tens sort! La Isadora Moon torna amb els millors jocs dels seus 
dos mons: el de les fades i el dels vampirs. Moltíssims 
passatemps, activitats i idees per passar-ho de meravella amb 
la teva família. Amb la Isadora Moon mai no tornaràs a 
avorrir-te! 

 



MANUAL DE SUPERVIVÈNCIA A L´INSTITUT  
 
Autor: Rachel Renée Russell. Editorial Estrella Polar  
ISBN: 978-84-9137-188-5 

 

Hi ha res PITJOR que anar a l'institut? Doncs sí, ser la nova 
penjada d'una escola privada superesnob! Com que tothom té 
un iPhone d'última generació, li he demanat a la mare que 
me'n compri un. Necessito un mòbil urgentment! Però, noooo! 
En comptes d'un iPhone la meva mare m'ha regalat aquest 
ESTÚPID DIARI! A la meva mare se li'n va la pinça! 

 

DIARI DEL GREG : TOT O RES 
 

Autor: Jeff Kinney. Editorial Estrella Polar  
ISBN: 978-84-9137-125-0 

 

El Greg mata les hores jugant a la consola de joc. La seva mare, 
farta que el seu fi ll no aixequi el cul del sofà, li diu que ha 
d'obrir nous horitzons i espavilar-se. Llavors en Greg troba una 
càmera de vídeo antiga al soterrani de casa seva i de sobte veu 
la llum: gravarà una pel·lícula de por amb els seu amic Rowley 
i així es faran rics i famosos! Però... esteu segurs que és una 
bona idea? O és una nova fórmula per què en Greg es fiqui en 
més problemes? 

 

EL PARTIDO DEL SIGLO: MUTANTES Y PRINCESAS 
 

Autor: Roberto Santiago. Editorial Planeta  
ISBN: 978-84-08-26517-7 

 

En Nakatomi, se inaugura la central nuclear más grande (y 
peligrosa) de Europa. 

Para celebrarlo, el alcalde ha tenido una idea estrambótica: 
Organizar el mejor torneo de fútbol infantil jamás disputado en 
nuestro país. Como invitada estrella al torneo, acudirá a hacer 
el saque de honor la princesa Alma. Y, por si fuera poco, en 
medio del torneo, aparecen unos extraños gusanos en el 
pueblo. A primera vista, parecen inofensivos. Pero, poco a 
poco, descubrirán que son la especie más indeseable y agresiva 
nunca vista en Cuenca. Y es que ya se sabe que, en Nakatomi, 
nada es lo que parece. 

 



GRANS AVENTURERS 
 

Autor: Alastair Humphreys. Editorial Andana  
ISBN: 978-84-17497-46-0 

 

Un llibre sobre els increïbles viatges realitzats per vint dels 
aventurers més heroics i impressionants que hagin existit. 
Guanyador del Premi internacional Ordannce Survey al millor 
llibre de viatges per a nens en 2019. Escollit per als Premis 
Teach Primary al millor llibre de no ficció de 2019 per a 
escoles. 

 

SUPERSUPERPATATA  
 

Autor: Artur Laperla. Bang Ediciones  
ISBN:  9788416114634 

 

En Cortex, centro de investigaciones ultraavanzadas, los 
profesores Rose y Molécula están muy asustados y no tienen 
otra opción que pedir ayuda a Super Patata. Sus experimentos 
han producido moscas gigantes que de momento siguen 
confinados en el sector 13, pero ¿hasta cuándo? 

 

AMANDA BLACK : LA CAMPANA DE JADE 
 
Autor: Juan Gómez-Jurado. Edicitorial B de blok  
ISBN: 978-84-18688-26-3 

 
En esta nueva aventura, esta vez en Nepal, Amanda seguirá 
ahondando en sus orígenes, e intentará descubrir más sobre su 
madre y sobre su mayor enemiga, Irma Dagon. 

 

ALL ABOUT THE CINEMA  
 
Autor: Suzanne Eastwood. Burlington Books  
ISBN: 978-9925-30-160-7 

 

All Abaout the Cinema presents the fascinanting history of the 
film-making indutry. 

 


