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Títol:  QUINA BRUIXA O QUIN BRUIXOT VOLDRIES  
  SER? 
Autor: Pep Molist 
Editorial: Barcanova 

 

Una princesa vol casar-se amb un gripau perquè està 

convençuda que, sota la seva aparença s’hi amaga un 

príncep blau, però necessita algú que trenqui l’encanteri 

Títol: LA COLLA DELS 11 
Autora: Rocio Bonilla 
Editorial: Animallibres 

Una història valenta sobre els límit de la por i el respecte en les 

relacions d'amistat. Està protagonitzat per un peixet que s'adona 

que una colla que és temuda no és una veritable colla, perquè en les 

colles de veritat, cadascú hi compta i tothom és respecte. 



 

Títol: MARCUS POCUS 1. MÀGIA A DOMICILI 
Autor: Pedro Mañas 
Editorial: Estrella Polar 

Título: EL DETECTIVE 
Autor: Jordi Sierra i Fabra 
Editorial: SM 

¿Pero dónde estará el helado de chocolate que se iba a comer 

Amado? ¡Ha desaparecido! Solo un detective puede resolver este 

misterio, así que Amado ya sabe lo que tiene que hacer: coger su 

lupa e investigar. La casa está llena de sospechosos........ 

Títol: DOROTY  
Autora: Paola Traverso  
Editorial: Vicens Vives 

Every night, Doroty delivers dreams – to adults, children and 
eyen pets. Usually everyone gets the dream they want, but one 
dark night Doroty can´t see, and she delivers the wrong 
dreams...But in this delightful, original tale everything ends 
happily as a chorus of cats comes to the rescue! 

A la moderna ciutat de Suncity no queda lloc per a la màgia. O això 

és el que es pensa el Marcus Pocus, un entremaliat aprenent de 

bruixot del Club de la Lluna Plena. Però només fins que entra per 

casualitat en una botiga misteriosa amagada al fons d’un carreró. 

Allà, el Marcus descobrirà que la ciutat no només té màgia... 

També es reparteix a domicili! 



 

  

Títol: ELS GUARDIANS DE PEDRA 
Autor: Pedro Muñoz 
Editorial: Cruïlla 

En Max Ferralla i els seus amics Caçamalsons 

descobreixen, esgarrifats, que diverses 

persones s'estan convertint en estàtues de 

pedra i decideixen esbrinar què ha passat i com 

ho poden solucionar. Per això van fins a una 

misteriosa església on descobreixen unes 

gàrgoles esgarrifoses i tot de tombes buides. 

Títol: EL DRAC DEL PARK GÜELL  
Autora: Ana Campoy 
Editorial: La Galera 

A la família de l'Àlex transformar-se és normal. Avui, l'Àlex s'ha 

convertit en Indiana Jones. El problema és que la transformació no 

ha de durar gaire, perquè aleshores s'apodera de tu i t'oblides de la 

teva vida. El pare de l'Àlex ha desaparegut i la família té por. I si no 

recupera la seva forma humana? El perdran per a sempre? 



 

Títol: GRI GRILL I ALTRES ANIMALADES 
Autora: Núria Alberti 
Editorial: Barcanova 

Títol: ALMA DE ELEFANTE 
Autor: Andrea Maceiras 
Editorial: Anaya 

Suy y Lawen son mellizos. Suy tiene alma de mariposa y 

Lawen de elefante. A Suy le parece imposible: él es más 

fuerte y siempre ha cuidado de su melliza. Lawen es distinta 

de las otras niñas: le cuesta expresar sus sentimientos y se 

pone nerviosa con las situaciones nuevas. ¡Él debería ser el 

elefante! 

 

Una tierna historia de crecimiento y amor por los animales. 

Títol: LITTLE RED RIDING HOOD 
Autora: Rut Hobart 
Editorial: Vicens Vives 

A modern - looking girl on the way to her grandmother meets and 
old - fashioned wolf in the woods. But there´s happy ending. The 
girl, her grandmother and a wood - cutter all have tea together, 
while the wolf runs away, scared but still alive! 

Poemes d'animals grossos, petits, domèstics, engabiats, de plastilina, de peluix, 
animals inanimats, fantàstics... 
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Títol: EL ROBATORI DEL SEGLE 
Autora: Ana Alonso 
Editorial: Cruïlla 

La Rebeca i l'Anton són molt bons amics, però són molt 

diferents. El que més li agrada del món a la Rebeca és ballar. 

A l'Anton no li agraden els canvis. Però junts formen un 

equip invencible. Si no, que li preguntin al lladre del diamant 

de Malabar. 

 Una novel·la plena d'intriga que parla del valor de l'amistat, 

la cooperació i la inclusió. 

Títol: 666 CALAIXOS 
Autor: Jordi Folck 
Editorial: Barcanova 

L'oficina d'objectes perduts guarda en 665 calaixos els objectes més 

extraordinaris: matins de primavera extraviats, campanes de missa 

de difunts, maletins amb ombres robades, bombolles de sabó 

d'aquells que perderen la seva infantesa i encara no l'han trobada, 

joguines maltractades que cerquen venjança. Però el laberint, una 

successió de passadissos en forma de sisos, guarda encara un misteri 

molt més terrible: on és el calaix 666 i qui s'hi amaga? 



 

 

 

Títol: RETORN A L´ILLA BLANCA 
Autora: Laura Gallego 
Editorial: SM 

Títol: LIO EN LA BIBLIOSELVA 
Autora: Irene Verdú 
Editorial: La Galera 

A la señorita Cebra le encanta ser bibliotecària.  Pero ahora 

necesita a alguien que le eche una mano porque quiere cogerse 

unas merecidas vacaciones.Uno tras otro, los animales 

interesados irán desfilando por la Biblioselva y provocando más 

de un desastre.¡¿Cómo puede ser tan complicado encontrar al 

candidato ideal?! 

Títol: BUGABOO THE WICKED WITCH 
Autora: Cristina Ivaldi 
Editorial: Vicens Vives 

This is a story about a wicked witch who is so silly that she is 
actually harmless! However, she becomes extremely 
dangerous when a blow to her head turns her into a good 
witch....There is nothing worse than a very silly person who 
wants to do good, particularly if she has màgic powers! 

L’Única viu al Bosc Verd amb els seus amics els gnoms, les fades i 

els follets, però no s’hi assembla gens. No, ella és una Mitjana de 

pell blava i ulls violeta, molt diferent de la Gent Petita. I potser és 

l’última de la seva raça.  Quan el seu amic Tafaner descobreix una 

ciutat de Mitjans abandonada, l’Única comprèn que per trobar els 

seus ha d’abandonar el lloc on s’ha criat i seguir el Camí, que la 

portarà molt lluny, a terres desconegudes i perilloses... 


