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Primers lectors 

GREGORI, j. ; GIMENO, S. Què t’ha passat? Barcelona : Animallibres, 2021 

En Martí és un nen molt alegre, però últimament no va tan content a l'escola. 

Què li deu passar? Gràcies a l'àvia, la família descobrirà el problema i entre 

tots intentaran posar-hi solució. Una història tendra i valenta sobre 

l'assetjament escolar.  

 

A partir de 7 anys 

 

MORGENSTERN, S.  Vols ser la meva amiga? Barcelona : Blackie Books, 2020 

A la Lea no li agrada gens la seva casa nova. És lluny de tot, al costat d'un camp de patates 

(o de ves a saber què). I a més no té amics. Però la Lea és llesta i sap que, per trobar-ne de 

seguida, només li cal la informació precisa. Per això un dia agafa paper i bolígraf i redacta 

el test més divertit del món per trobar la seva nova millor amiga: Què t'agrada més, la 

maionesa o el quètxup? Ets més de parlar o d'escoltar? Prefereixes una amiga que se 

t'assembli o una que sigui totalment diferent de tu? Per a què serveixen els amics? 

 

 

STEIG, W.  Tiffky Doofky : De professió, escombriaire. Barcelona : Blackie Little, 2020 

En Tiffky Doofky, l'escombriaire del poble d’Espurnera, té un bon pressentiment. Per això ̀

decideix anar a veure Madame Tarsal, l'endevina de la vila, que li revela que aquell mateix 

dia, abans no es pongui el sol, coneixerà̀ el seu gran amor. En Tiffky busca pertot, i a 

estones s'atura a descansar i rumia: on es fica l'amor? 

 

 

 

 

 



 

 

 

A partir de 10 anys 

 

ALMOND, D.  El nou. Barcelona : Animallibres, 2021 

Quan en George arriba a la classe d’en Dan i en Maxie, al Col·legi de Primària Charles 

Darwin, tothom el troba una mica estrany. En George és exageradament educat, té uns 

ulls i una veu inexpressius i no respon a les preguntes més senzilles, però té uns 

coneixements enciclopèdics i és una màquina jugant al futbol. Quin misteri hi ha 

darrere d’en George? Aviat la colla d’en Dan sospita que el nou de la classe necessita 

ajuda. 

 

 

 

 

 

 

MONTES, B. Una herència perillosa. Barcelona : B de Blok, 2021 (Amanda Black ; 1)  

El mateix dia que l'Amanda fa tretze anys rep una carta misteriosa que canviarà la seva vida. I 

de quina manera. De viure quasi en la misèria, ella i la seva tieta Paula s'instal·laran a una mansió 

gegant i laberíntica que ha pertanyut a la família Black durant generacions. Com si no fos 

suficient, el cos de l'Amanda comença a manifestar habilitats insospitades i esbrina que ha de 

prendre possessió d'un llegat familiar apassionant, secret i perillós, pel qual haurà de començar 

a entrenar-se d'immediat. 

MONTES, B. L’amulet perdut. Barcelona : B de Blok, 2021 (Amanda Black ; 2)  

Lord Thomas, tota una institució a la ciutat, reclama als Black que li retornin un amulet familiar, 

un braçalet que els van robar anys enrere pel bé de tots. Tanmateix, l'amulet ja no es troba en 

mans de la família de lladres. Quan la tieta Paula confessa a l'Amanda que la seva besàvia va 

regalar el braçalet fa anys, elaboren un pla intricadíssim per recuperar la joia. L'Amanda i l'Eric 

seguiran la pista del braçalet fins a una mansió encantada, i mentrestant la tieta Paula 

s'embarcarà en un perillós viatge amb lord Thomas per evitar que el lord descobreixi la veritat. 

MONTES, B. L’últim minut. Barcelona : B de Blok, 2021 (Amanda Black ; 3)  

Des que va heretar els seus poders, l'Amanda no ha pogut descansar ni un minut: els 

entrenaments, els deures, les missions... Però tot això està a punt de canviar, ja que per primer 

cop ha decidit agafar-se el dia lliure per poder anar al ball de l'institut. Es comprarà un vestit que 

faci goig, demanarà al Jason que l'hi acompanyi i tot plegat serà perfecte. El somni de qualsevol 

adolescent! Ara be, les coses no surten mai com voldríem. 



 

 

 

 

THON, I.  Ollis. Barcelona : Nòrdica, 2021 

L'Ollis té deu anys i és incapaç de dormir amb la porta tancada o de saltar d'un 

gronxador si encara no s'ha aturat. Li agrada inventar coses, i voldria inventar un 

xampú que deixés els cabells ben nets durant un mes. De moment, amb una 

batedora s'ha fet una màquina per rentar-se les dents. Un dia troba una postal en 

una bústia groga al mig del bosc. Poc després, l'Ollis farà un viatge que l'enfrontarà 

a les seves pors. Tindrà algun desencant, i, alhora, trobarà afecte on menys 

s'esperava trobar-ne.  

 

VALLÈS, T.  Mira. Barcelona ;: Animallibres, 2021 

La Mira té deu anys, és curiosa de mena i molt crítica amb el món que l’envolta. Li agrada 

mirar, però no que la mirin. I és molt tímida. Exageradament. No suporta ser el centre 

d’atenció. A ella el que li agrada és dibuixar, i amb un llapis a la mà les hores li passen volant. 

Per això, quan els pares la matriculen a l’acadèmia de ball del poble, li cau el món a sobre. Però 

la Mira també és orgullosa i accepta el repte: qui sap si al final ballar l’ajudarà a perdre la 

vergonya. 

 

VALLS, C. Pantera. Barcelona : Animallibres, 2021 

Poc després de perdre els pares en un accident de cotxe, l’Enma Ambrose rep la visita de 

l’inspector Vázquez, segons el qual la mort dels Ambrose ha estat un assassinat. Una carta 

procedent de Mali sembla que li ha de confirmar aquesta sospita, i l’Enma decideix viatjar 

al Sahel amb l’esperança de descobrir la veritat i, potser, també, de desvelar el misteri de 

la seva naturalesa. Perquè l’Enma té un secret: algunes nits desapareix i, quan es 

desperta, no sap què ha fet ni on ha estat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

A partir de 12 anys 

 

PUIGPELAT, F.  L’estrany cas del detectiu Arsène Lutin. Barcelona : Animallibres, 

2021 

Si et diguessin que unes inofensives vacances a París es poden convertir en 

l'aventura mes emocionant de la teva vida, t'ho creuries? Quan fa tres dies que la 

Marta i en Víctor Peris són a la ciutat de les llums, reben una nota anònima que els 

informa del segrest dels pares. Sort que tenen un veí molt especial: el detectiu privat Arsene 

Lutin. La Marta i en Víctor es convertiran en els seus ajudants per trobar els pares. Però també 

descobriran que no es pot confiar en tothom... 

VILLANUEVA, M.  Digueu-me Ju. Barcelona : La Galera, 20250 

El mateix dia que la Ju és expulsada temporalment de l'institut per haver perpetrat una 

situació de bullying greu, els seus pares li confessen que és adoptada. La Ju decidirà 

emprendre un viatge a la recerca dels seus orígens i, de pas, descobrir qui és ella 

mateixa. 

 

Còmic  

 

 

 

 

 

DUGOMIER. Desobeir! Barcelona : Base, 2021 (Els infants de la resistència ; 6) 

A Stalingrad, el 2 de febrer de 1943, l’Alemanya nazi acabava de perdre una batalla decisiva. Per 

primer cop a Europa, els alemanys reculaven! Hi havia esperança! A casa nostra, tots els 

francesos entre 20 i 22 anys eren enviats a Alemanya pel Servei de Treball Obligatori. Molts se’n 

volien escapar. Podria la nostra xarxa, el Linx, protegir-los i animar els altres a desobeir? 

 

DUGOMIER. Caiguts del cel. Barcelona : Base, 2021 (Els infants de la resistència ; 7) 

A finals d'abril de 1943, un bombarder aliat s’estavella prop de Pontain l’Écluse i els alemanys 

en busquen els supervivents. Qui al poble s'ha arriscat a acollir els aviadors? Com trobar-los i 

ajudar-los a tornar a Londres? El Linx haurà d’actuar i estar a l'altura de la Resistencia que, per 

tot França, està unint-se al voltant d'un gran projecte: el Consell Nacional de la Resistencia. 

 



 

 

 

 

Poesia 

ROS, R. La gent de la meva escala. Barcelona : Kalandraka, 2021 

Un veïnat imaginari protagonitza aquests versos urbans. Cinc plantes on darrera 

de cadascuna de les portes hi habita gent poèticament curiosa. Des del carrer 

fins al terrat, passant per cada replà. 

 

Coneixement 

 

CAMPS, M.  Parla’m amb estil. Vic : Eumo, 2020  

Cada persona té un estil. A l'hora de fer servir la llengua, també. I hem de ser conscients de la 

llengua que utilitzem i per què triem una paraula o una expressió i no unes altres. Si volem 

transmetre amb claredat allò que volem dir, no  ho podem fer sense cuidar i polir la nostra 

manera de palar. 

 

CORONEL, V.  Virus, bacterias y otros nanobichos. Barcelona : Algar, 2021 

Llibre per a explicar amb molt de sentit de l'humor la pandèmia als lectors mes joves. 

 

 

WILLIMAS, R. ; HARTAS, F.  Amb calma : 50 històries naturals. Barcelona : Flamboyant, 

2020  

La natura que ens envolta fa meravelles. Dia rere dia, hora rere hora, centenars de 

transformacions meravelloses ocorren just davant nostre. Però no sempre és fàcil adonar-

se’n i veure-les. 

 

 

WOOLLARD, A.  El libro del ADN. Barcelona : Edebé, 2021 

Saps que cadascuna de les teves cèl·lules  conté la informació necessària per 
crear-te de nou?  
Saps que comparteixes el 50% dels gens amb un plàtan? 


