Títol: KAZIMIR ON ETS?
Autora: Núria Homs
Editorial: Barcanova
En Boris Kartoff, és pintor, és un artista! Les coses li van bé: pinta molts
quadres, però arriba un moment en què els records s'acaben i, després
d'haver pintat un retrat de si mateix, ja no sap què més pintar... A la
recerca del Kazimir, el seu gat perdut, descobreix per la ciutat un munt
de coses dignes de ser pintades!

Títol: L´ÚLTIM VIOLÍ
Autora: Anna Manso
Editorial: S L. Arcadia
L’Octavi s´ho passa molt bé mirant com treballa el seu pare al taller. I
també li agrada jugar amb els amics i fer la croqueta pel passadís. Un
dia l’Octavi s´adona que les coses estan canviant i, com que no és un
superheroi per transformar el món al seu gust, haurà de fer-hi front a la
seva manera.

Títol: EL DOMADOR DE PARAULES
Autor: Miquel Desclot
Editorial: La Galera
Miquel Desclot reuneix en un volum tres llibres de poesia per als més
petits.
“El bestiolari de la Clara”, “Oi, Eloi?” i “Més música, Mestre!” ja
coneguts i editats per separat, i dos de nous: “Domador de paraules” i
“Com si fóssiu a casa vostra”.

Títol: EL HIJO DEL VIENTO
Autor: Ricardo Alcántara
Editorial: Anaya
En un sueño, Martín aterriza en una isla misteriosa plagada de peligros.
El valiente y audaz protagonista decide avanzar entre la maleza en
busca de un fabuloso tesoro. Gracias a la mágica porción de chocolate,
Martín vence a la tribu de los Barrigas Pintadas. Estos le proclaman,
finalmente, Hijo del Viento.

Títol: THE ENORMOUS TURNIP
Autora: Ruth Hobart
Editorial: Black Cat
A farmer plants a turnip seed and overnight it grows into an enormous
turnip! But, even though he and his family pull and pull, they can´t pull
the turnip out of the ground. Read how, in this retelling of a delightful
tale, a little mouse makes a big difference, and everyone enjoys an
enormous turnip meal.

Títol: EL GENI DE LA BICICLETA
Autor: David Nel.lo
Editorial: Cruïlla
En David feia mesos que estalviava per comprar-se una bicicleta nova
de trinca, però no acabava mai de tenir prou diners. Al Taller Israel, hi
troba una bona màquina. Però encara no sap quina relació pot tenir un
geni amb una bicicleta.

Títol: EL MISTERI DE L´HAMBURGUESA GEGANT
Autora: Emily Marschall
Editorial: Barcanova
En la Burguer Challenge, el concurs de menjadors d'hamburgueses de
Lake City, esdevé quelcom inesperat: algú roba l'Hamurguesa Gegant,
de 200 quilos, que se serveix al final del concurs. El sheriff Finnegan
inicia les investigacions i, com sempre, els seus fills Sara i Ted han de
descobrir els misteris que hi ha amagats.
AJUDA A LA SARA I EN TED A RESOLDRE ELS CASOS!
Per resoldre els enigmes, busca les pistes en, en les il·lustracions de
cada capítol.
Comprova la teva habilitat en les pàgines amb les solucions.
Títol: ESQUEIXADA DE VERSOS
Autora: M. Jose Orobitg
Editorial: L´Abadia de Montserrat
Amb imaginació, tendresa, gotes d´humor i d’alegria, i una culleradeta
d´amor, la cuinera us ha preparat aquesta Esqueixada de versos. Està
amanida amb sal i amb salsa. Us recomanem prendre-la en un lloc
tranquil, a recer de les presses, envoltats de silenci. Tasteu cada
poema, cada vers en petites porcions, mastegant-los a poc a poc i,
tancant els ulls, assaboriu-los. Gaudireu d´una bona estona, sols o
acompanyats. I, de ben segur, us ajudaran a crèixer. Si us en sobra, si
us plau, no la deseu al congelador. Compartiu-la! El plat és a taula. Bon
profit!
Títol: EL MISTERIO DEL TREN FANTASMA
Autor: Thomas Brezina
Editorial: SM
Max, un niño de nueve años, va a la feria con Dola, su hermana mayor.
Allí se encontrará con personajes muy, muy singulares a los que irá
cogiendo cariño y se verá involucrado en una cruzada contra los
especuladores inmobiliarios.
Humor, aventuras, peligros en una historia que narra el comienzo de
una buena amistad. Una novela que muestra la importancia de la
amistad y la aceptación de las diferencias.
Títol: LITTLE RED RIDING HOOD
Autora: Ruth Hobart
Editorial:Black Cat
A modern – looking girl on the way to her grandmother meets an oldfashioned wolf in the woods. But there´s a happy ending. The girl, her
grandmother and wood-cutter alt have tea together, while the wolf runs
away, scared but still alive!

Títol: LA SENYORETA BUBBIE
Autora: Ledicia Costas
Editorial: Barcanova
La gent odiava la senyoreta Bubble des de que va arribar al poble. La
dona inventora va aparèixer un mati assolellat, conduint un
descapotable que funcionava a vapor i, es va instal·lar en una casa que
portava deshabitada feia anys. La van rebutjar per la seva feina, pels
seus invents, per la seva manera de viure... Ningú sospitava el que
realment succeïa dins la mansió de la senyoreta Bubble.
Títol: LA SOPA DE L´AVI
Autor: Mario Satz
Editorial: Babulinka llibres
És una faula que parla del diàleg entre diferents generacions, en aquest
cas entre un avi i la seva néta. Aquesta noia cau greument malalta
d’anorèxia i gràcies a la conversa totalment creativa que li proposa el
seu avi és comença a animar i a valorar els petits detalls que la vida
ens ofereix.

Títol: BON DIA, POESIA !

Autora: Joana Raspall
Editorial: Baula
Aquest llibre amaga els secrets del poeta. Són sentiments que ha
recollit amb el temps, profunds i ben païts. Ens parla de tot el que ens
envolta... Cada poema ens endinsa de manera fresca i divertida en un
món original, que és aquí, al nostre costat, i que sense la poesia no
seriem capaços de conèixer.

Títol: PENNY BERRY Y LA PÓCIMA MÁGICA
Autor: Lluís Prats Martínez
Editorial: SM
Penny Berry tiene doce años, vive en Londres con su tía desde que sus
padres murieron en un accidente, y está a punto de coger un tren que
le llevará a conocer a su abuela Octavia. Lo que no sabe es que en la
mansión de su abuela se esconden muchos secretos. Secretos que
han pertenecido a su familia desde hace siglos. Y es que los Berry son
una saga de magos que han cuidado y protegido los bosques de
Escocia y sus criaturas desde tiempos inmemoriales.
Quizá lo importante sea descubrir quién es de verdad Penny Berry.
Títol: AESOP´S FABLES
Autora: Ruth Hobart
Editorial: Black Cat
In three stories three characters teach us lessons: the tortoise ¨slowly
but surely¨ wins the race; the mouse becomes a ¨great little friend ¨to
the mighty lion”; the country mouse prefers the quiet life back home to
the luxury – and dangers – of the town.

