Recomanacions Nadal 2018
Les biblioteques de les escoles Thau us desitgen un Bon Nadal oferint-vos una selecció
de llibres per gaudir durant les vacances.

A partir de 3 anys
BARNETT, M. Triangle. Barcelona; Beascoa, 2018
En Triangle viu en una casa de forma triangular, envoltada per muntanyes de
forma triangular i amb una porta de forma triangular.
Un dia en Triangle surt de casa seva i s’endinsa en un món fet de quadrats. La
seva idea és fer una broma al seu amic Quadrat. Però les coses no sempre
surten com s’espera.

FEHR, D. Una gran ajuda. Madrid: NuveOcho, 2018
El teixó ha perdut el seu osset de peluix i està molt trist.
El seu amic Ós l'ajudarà a trobar-lo. Plegats, buscaran en el prat, els matolls, el
llac…
El trobaran?
Voleu llegir-ne un fragment?

ISERN, S. Gireu la tortuga. Barcelona: Combel, 2018
La Tortuga s’ha capgirat i no pot tornar a posar-se d’empeus. Els
seus amics l’empenyen amb totes les forces per ajudar-la…
Aconseguiran girar-la?
Voleu llegir-ne un fragment?

NOGUÉS, A. Un pèl a la sopa. Barcelona: Flamboyant, 2018
Un pèl no és el més estrany que pot aparèixer en una sopa. Una mosca no
és el més estrany que pot aparèixer en una sopa. Saps què és el que seria
estrany que aparegués en una sopa?
Voleu llegir-ne un fragment?

A partir de 7 anys
ALBANELL, P. Tocats del bolet. Barcelona: Barcanova, 2018
Un escriptor, convidat per una mestra, visita una escola. Fins aquí tot
sembla normal, però quan el nostre protagonista arriba a l'escola es
troba amb una mestra misteriosa i uns alumnes molt estranys.
L'escriptor comença a explicar bajanades, els alumnes fan coses
estrafolàries i la mestra...
Tots semblen tocats del bolet!
Voleu llegir-ne un fragment?

BIRCK, J. La Sara i el pelut: un poni que fa lladrucs. Madrid: Cuatro azules, 2018
La Sara és nova al barri i encara no ha fet cap amic. Els nens que juguen a sota
de casa seva li han deixat clar que no és benvinguda. Però la Sara no sol donarse per vençuda fàcilment, està disposada a trobar un amic, sigui com sigui. La
Sara somia amb un cavall, però la seva mare li diu que és impossible tenir un
cavall de mascota, a més un cavall no hi cap, a l'ascensor!

FERNÁNDEZ DE MOLINA, M. Les increïbles aventures de la Nanuketa
l’esquimal. Riba-Roja de Túria: Kireei, 2018
Durant anys, les dones del poblat han estat esperant una nena que, segons la
profecia, les salvarà de l'extinció. Després d'una forta tempesta, la Nanuketa
apareix sobre el llom d'un os blanc.
És aquesta la nena de la qual parlava la xaman Nivi?
Aconseguirà la Nanuketa salvar el poblat?

KUHLMANN, T. Edison: dos ratolins a la recerca d’un tresor. Barcelona:
Joventut, 2018
Motivat per una antiga història familiar, en Pau busca l’ajut d’un professor de
la Universitat dels Ratolins per inventar un aparell capaç de submergir-se fins
a les profunditats de l’oceà Atlàntic. Junts iniciaran un laboriós procés...

A partir de 10 anys
COPONS, J. L’any del gat. Barcelona: Bambú, 2018
Els protagonistes són una classe sencera i la Sílvia, la mestra, que, com totes les
mestres, té molta paciència; i sí, també hi ha un gat, però no pas un gat qualsevol.
El Gat de la classe del Gat és tot blanc i té un ull blau i un altre marró, però no és
especial perquè sigui guapàs, sinó perquè té un poder que el fa extraordinari: vols
saber quin és?
Voleu llegir-ne un fragment?

DONAT, M. Un tresor a la neu. Barcelona: Viena, 2018
A Noruega, tothom recorda encara l’hivern del 1940. Soldats alemanys van
ocupar el país i van arribar fins i tot al recòndit poblet de Riswyk, on vivia
en Peter Lundstrom i la seva família. Escapolir-se del control dels soldats
nazis semblava del tot impossible, fins que l’oncle Victor va explicar a en
Peter com podien burlar l’enemic i ajudar a salvar Noruega.

INNOCENTI, R. Rosa Blanca. Barcelona: Kalandraka, 2018
Seguint el camió on el traslladen, arriba a una tanca de filferro amb nens
immòbils a dins, presoners, famolencs i que porten una estrella cosida a la
roba. Les seves anades i vingudes a aquest camp de concentració seran
contínues i d’amagat, per portar-los menjar.
Voleu llegir-ne un fragment?

STEIG, W. L’illa de l’Abel. Barcelona: Blakie Books, 2018
L’Abel és un ratolinet amb molta sort: viu en un entorn civilitzat i amb totes les
comoditats, i és feliç amb la seva estimada Amanda. Un dia, una tempesta enorme
els sorprèn mentre estan de pícnic. Un vent huracanat se l’endú i l’arrossega fins a
un indret desconegut. Una illa remota. Un lloc gegant i ple de perills on haurà de
construir vaixells, travessar rius, grimpar pels arbres i buscar menjar per sobreviure.
Així descobreix l’escorça de bedoll i les tiges de dent de lleó, els seus nous menjars
preferits.

A partir de 12 anys
ALCÁNTARA, R. Una acàcia entre quatre parets. Barcelona: Animallibres, 2018
En Pere és molt tímid i insegur, però quan la Sofia, una noia que va conèixer
xatejant, insisteix a quedar per veure’s, decideix viatjar a Barcelona. La noia no
acudeix a rebre’l a l’estació i ell comença a caminar, sense rumb, fins que li prenen
la motxilla amb les seves pertinences. Tot i el desastrós començament, les
experiències viscudes a la ciutat faran que es descobreixi a si mateix i deixi de
sentir-se com una acàcia acorralada entre quatre parets.
Voleu llegir-ne un fragment?
BARD, P. Els ulls se’m van tancant. Barcelona: Kalandraka, 2018
La Maëlle als seus setze anys és una jove amb un caràcter ferm i una alumna
aplicada de l'institut, simpàtica, solidària amb els companys i líder a l'equip
d'handbol. Però alguna cosa succeeix en la seva vida, que dona un gir de 180
graus. Cada dia viu més temps abstreta per les xarxes socials, abandona
l'esport, canvia la seva forma de vestir, deixa al seu xicot. De forma gradual, tot
el seu interès se centrarà entorn del conflicte que es viu en l'Orient Pròxim.
Voleu llegir-ne un fragment?
BURGAS, A. Tots estimem l’Emma. Barcelona: La Galera, 2018
L'Emma va rebre la trucada dilluns a la tarda. Tot va començar amb aquella
trucada. La pantalla del mòbil indicava que era un amic de la colla, però la
veu era una altra. Algú havia trobat el mòbil extraviat. Algú havia reconegut
l'Emma per les fotos que hi havia a la galeria. Algú s'havia trasbalsat molt i
va decidir contactar-hi. Algú entraria en la vida de l'Emma per transformarla i canviar-la per sempre.
Voleu llegir-ne un fragment?
SIERRA I FABRA, J. El que penso (sobre tot). Barcelona: Kalandraka, 2018
En Xavier no es conforma. Per això pensa, per això somia. I per això escriu aquest
llibre. Amb frases pròpies o alienes. És un lletraferit. I amb cada paraula la seva
imaginació vola. Malgrat la ciutat on viu. Les esbroncades dels pares. Les
ximpleries de la seva germana. Els amors i els desamors. O els pinxos de l’escola.
Perquè l’important és sentir-se viu. I poder compartir-ho amb algú.
Voleu llegir-ne un fragment?

Per saber-ne més

ACCINELLI, G. El fil invisible de la natura. Barcelona: Libros del Zorro Rojo, 2018
A la natura res és independent: els éssers vius estan units per un nombre infinit
de fils invisibles, uns vincles que els homes han de respectar. Aquest llibre de
relats ens parla de l'impacte dels homes en el medi natural.
Voleu llegir-ne un fragment?

ALADJIDI, V. Inventari il·lustrat dels dinosaures. Barcelona: Kalandraka, 2018
Una petita història de la vida a la Terra, des dels seus orígens fa 4.300 milions
d'anys, és el punt de partida, que reuneix 47 espècies agrupades en períodes
geològics; des del Triàsic, amb exemplars com el Mussaurus patagonicus;
seguint pel Juràsic, amb la presència del Diplodocus caneggiI, i fins al Cretàcic,
quan va viure el Tirannosaures rex.

MOTUM, M. Curiosity : la història d’un robot a Mart. Barcelona: Flamboyant, 2018
Coneix el Curiosity, un vehicle robot per explorar Mart que ha rodat pels
deserts del planeta vermell buscant pistes per resoldre un dels grans
misteris de la ciència: hi ha hagut mai vida a Mart?
Descobreix la història darrere de la missió a Mart més ambiciosa que
s’ha dut a terme fins ara; el Curiosity mateix
et farà de guia. Amb il·lustracions extraordinàries i diagrames
fascinants, el robot ens acompanya en el viatge del laboratori a Mart, per ensenyar-nos
fins on ens ha portat la curiositat humana, i com ens podria portar encara molt més
lluny…
Voleu llegir-ne un fragment?

