
EL COLOM S´HA DE BANYAR!  
 

Autor: Willems, Mo  
ISBN: 978-84-16394-56-2 

 
El colom necessita un bany, però ell no està molt convençut. 
Està brut i fa pudor, pero ell creu que aquesta olor és la normal 
de qualsevol colom. Finalment, ha d’enfrontar-se al repte 
d‘anar a la banyera, però abans d’entrar-hi trobarà molts 
obstacles: L’aigua està freda, o tal vegada massa calenta, o 
potser li falten joguines.... Creus que finalment aquest colom 
farà un “necessari” bany? 

 

FAMILIAS LLENAS DE AMOR  
 
Autor: Beer, Sophie  
ISBN: 978-84-140-3057-8 

 
Amor es despertar con alegría. Amor es encontrar lo que 
perdimos. Amor es descansar recién besado. ¿Tienes dos 
papás? ¿Dos mamás? ¿Un papá y una mamá? ¿Solo uno de 
ellos? Lo que construye una familia, la formen quienes la 
formen, es el amor. 

 

MALETA SORPRESA  
 

Autor: Bielinsky, Claudia  
ISBN: 978-84-140-1065-5 

 
¿Qué llevará en su maleta cada uno de los personajes? ¡Pues 
claro, un montón de tesoros! Descúbrelos levantando las 
solapas. 

 

¿DÓNDE ESTÁN LAS LLAVES?  
 

Autor: Díaz, Inmaculada  
ISBN: 978-84-680-0894-3 

 
El viaje de Suso, en busca de su mochila roja en el fondo del 
mar.  

 



EMPASTIFADA AMB MELMELADA 
 

Autor: Rippin, Sally  
ISBN: 978-84-19085-34-4 

 
Avui en Roc s'ha preparat el seu esmorzar preferit: pa amb 
melmelada! Pero quan menja no es fixa en res mes... i, sense 
adonar-se'n, ha deixat tota l'escola empastifada! Com 
aconseguirà netejar-ho tot? 

 

SUPERRATOLÍ: I EL ROBATORI DEL GRAN FORMATGE  
 
Autor: Tahl, M.N.  
ISBN: 978-84-479-3977-0 

 
La notícia del robatori del Gran Formatge s'esten com la 
pólvora per Ratopolis. Qui ha estat el roí rosegador que ha 
robat aquesta magnífica menja? Podrà el nostre heroi 
emmascarat, en Superratolí, capturar el malevol malfactor 
abans que no sigui massa tard?. Gaudeix d'aquesta aventura 
enginyosa i emocionant, d'aquestes pàgines que t'atraparan, 
plenes de detalls fabulosos i divertits!. 

 

TORBELLINO, EL CABALLITO DE MAR  
 

Autor: Disney, Walt  
ISBN: 84-241-3434-6 

 
Muchos de vosotros ya conocéis la historia de la Sirenita. Pero, 
¿sabéis cómo era la vida de Ariel y sus amigos Flounder y 
Sebastián antes de conocer el mundo humano? Los seis 
volúmenes de Las aventuras de la Sirenita relatan historias 
acerca de estos grandes amigos y su fascinante mundo 
submarino. ¡Anímate a sumergirte en estos divertidos cuentos! 

 

PASIÓN POR EL BAILE  
 

Autor: Stilton, Tea  
ISBN: 978-84-08-19878-9 

 
 
¡Nunca antes mover el esqueleto había sido tan divertido!En la 
Universidad de Ratford se celebra un gran concurso de baile. 
Grupos de estudiantes de todos los países competirán a ritmo 
de hip hop, ballet clásico, tango y muchos otros bailes. 
¡Participar va a ser algo... superratónico! 

 
 



EL QUADERN DE L´AURORA RODAMON  
 
Autor: Canosa, Oriol  
ISBN: 978-84-479-3672-4 

 
A les pàgines d'aquest quadern hi trobareu un munt d'històries 
estrambòtiques, estrafolàries, increïbles, fantàstiques i 
sorprenents. I totes certes, us ho promet l'Aurora Rodamon, 
que és qui les ha recollides al llarg dels seus viatges pel món i 
les ha comprovades una a una. Hi trobareu històries d'animals 
curiosos, d'astronomia, de l'origen d'objectes. 

 

LAS RATITAS : EL PODER DELS NINOTS DE NEU 
 
Autor: Las Ratitas  
ISBN: 978-84-1389-107-1 

 
Sabies que a les Ratitas els encanta jugar amb la neu? Per això 
els seus pares han decidit aprofitar les vacances d'hivern per 
portar-les a un lloc superespecial: el Poble de la Neu. Es troba 
en una muntanya nevada i és famós per les escultures de gel i 
pel concurs de ninots de neu. Allà, la Claudia i la Gisele viuran 
una aventura plena d'acció i de màgia i, per descomptat, molt 
freda! Vols saber què els passa a les Ratitas a la muntanya 
nevada? Doncs comença a llegir ara mateix! 

 

DIARIO DE UN OVNI = UFO DIARY  
 

Autor: Kitamura, Satoshi  
ISBN: 978-84-667-9533-3 

 
El reconocido y premiado Satoshi Kitamura nos ofrece la 
historia de un extraterrestre que se pierde en la Vía Láctea. En 
su erróneo camino descubre un planeta azul que suscita su 
curiosidad y al que decide acercarse.  

 
POCA BROMA AMB ELS SAMURAIS  

 
Autor: Pavanello, Roberto  
ISBN: 978-84-9932-253-7 

 
Vam acompanyar el Martin a un campionat de karate al Japó. 
Jo, Bat Pat-san, entusiasmat amb el sushi i els futons, vaig 
tenir un ensurt dels grossos en trobar-me el fantasma d'un 
samurai passejant tranquil·lament en plena nit pel saló de 
l'hotel. Us ho podeu creure? 

 



VICNIX : Y EL ESCONDITE EXTREMO 
 
Autor: Invictor  
ISBN: 978-84-18949-36-4 

 
Pero, como todo en su vida, no podía tratarse de una 
competición normal: ¡son los juegos más extremos de la 
historia! Tendrán que enfrentarse a zombies hambrientos, 
escapar de cazadores, esconderse de robots peligrosisimos... 
Pero el premio lo vale: ¡el ganador podrá cumplir el deseo que 
elija! Suena genial, si no fuera por un pequeño problema: solo 
puede ganar uno. 

 

DIARI DEL GREG : L´ESCAPADA 
 
Autor: Kinney, Jeff  
ISBN: 978-84-9137-400-8 

 
Tornen les esbojarrades aventures del noi més pringat de 
l'institut. Per petar-se de riure! Un any més, en Jeff Kinney ens 
sorprèn amb una aventura del nen més entremaliat i 
entranyable de l'institut, la seva curiosa família i els seus amics 
de l'escola. Quina una en farà aquesta vegada? 

 

LA ISLA DEL TESORO / ROBERT LOUIS STEVENSON  
 
Autor: Stevenson, Robert Louis  
ISBN: 978-84-207-1225-3 

 
Al día siguiente de la muerte de su padre, Jim Hawkins 
descubre casualmente un extraño mapa en el baúl de un viejo 
pirata que ha muerto en su posada. El mapa será el 
responsable de una emocionante expedición a una isla 
desconocida en busca del mítico tesoro del capitán Flint. Pero 
la aventura será también una especie de «viaje de iniciación» 
para Jim, que de huérfano desvalido pasará a convertirse en 
adulto, obligado a tomar decisiones por la fuerza de la 
adversidad y el deseo del triunfo 

 
PA MÍ QUE VA A NEVAR, BROS 

 
Autor: Miranda, Itziar  
ISBN: 978-84-140-3344-9 

 
Estos dos hermanos polvorillas están espeñados en cambiar las 
cosas para que el mundo sea un poco más justo. Y claro, con 
todo lo que se cuece a su alrededor, ¡no paran de líos!¿Qué les 
ocurrirá esta vez? 



ELS FORASTERS DEL TEMPS: L´AVENTURA DELS 
VALLBONA ALS ANTICS JOCS OLÍMPICS 
 

Autor: Santiago, Roberto  
ISBN: 978-84-661-4675-3 

 
Una altra aventura esbojarrada dels Vallbona. En aquesta 
ocasió, els seus viatges en els temps els porten als jocs olímpics 
de la Grècia antiga. En aquesta aventura, els Vallbona han anat 
a parar a la Gre`cia antiga. I el Sebas te´ una gran 
responsabilitat: ha de guanyar una cursa de quadrigues que no 
nome´s l'enfrontara` als millors genets dels jocs oli´mpics 
sino´ que marcara` l'inici d'una revolucio´ que canviara` la 
histo`ria per sempre. 

 

EL COR DELS IBERS  
 

Autor: Broseta, Teresa  
ISBN: 978-84-1358-169-9 

 
L'ombra de la desgràcia plana sobre la ciutat ibera d'Illici. La 
població creu que els deus estan ofesos i els ofereixen un 
sacrifici humà: l'última criatura nascuda a la ciutat. La 
sacerdotessa Neitin s'hi oposa i fuig amb el xiquet i els seus 
pares. En la fugida, Neitin s'assabenta que els enemics d'Illici 
volen atacar la ciutat. Davant d'aixo, decideix retornar i avisar 
els seus antics vens en una decisió que salvarà Illici pero 
comprometrà el destí de Neitin. El cor dels Ibers, de Teresa 
Broseta, forma part d'una col·lecció de novel·les breus de 
divulgació historica que combinen narració, il·lustració i 
seqüencies de comic en una proposta molt engrescadora per als 
mes joves. 

 

366 PREGUNTAS Y RESPUESTAS MUY CURIOSAS:¡PARA 
ENTENDER MEJOR EL MUNDO QUE TE RODEA! 
 

Autor: Oldfield, Molly  
ISBN: 978-84-696-6671-5 

 
Un libro lleno de ilustraciones increíbles que responde a 366 
preguntas formuladas por niños de todo el mundo. ¡Todo lo 
que has querido saber y más!  

 


