Títol: TINC UN VOLCÀ
Autors: Joan Turu i Míriam Tirado
Editorial: El Cep i la Nansa
L’Alba no ho sabia, però a dins hi té un volcà, més o menys entre el melic i les
costelles. De vegades, el volcà s’encén i explota. Llavors el foc ho crema tot i
l’Alba pateix i s’espanta, tot alhora. Però una nit una fada menuda li explica a
cau d’orella què pot fer quan s’enrabia, i aquell truc li farà descobrir sensacions
inesperades.

Títol: LA LLISTA D´ANIVERSARI
Autora: Anna Manso
Editorial: Cruïlla
Aquesta és la història d’una nena que l’endemà de Reis ja comença a fer la
llista de coses que vol que li regalin per l’aniversari. I això que encara li falten
uns quants mesos per fer els anys! Naturalment, les primeres coses que escriu
a la llista són les que s’han descuidat de portar-li els Reis. Aquest any, però, el
pare i la mare li han dit que a casa ja no hi cap Reis més i que ha de demanar
regals que no s’hagin de guardar. Uf, quin tip de rumiar!

Títol: EMOCIONES I SENTIMIENTOS
Autor: Roberto Piumini,
Editorial: Edelvives
Un libro de poemas llenos de sensibilidad y emoción, de un maestro de la
literatura italiana, Roberto Piumini. Poemas que hablan de los sentimientos y
las sensaciones, del cuerpo y sus diferentes manifestaciones: el estornudo, el
hipo o el llanto, la inquietud o el dolor de tripa, las palpitaciones o el rubor.

Títol: CINCO DIAS EN OTRO PLANETA
Autor: Salvador Macip
Editorial: La Galera
Gabi es un niño de la Tierra que pasará unos días en casa de Picapoco. Su
madre le hace la maleta y le da un montón de consejos. En el otro lado de la
galaxia, en un planeta lejano, Picapoco también se va de casa unos días. Su
madre le hace la maleta y le da un montón de consejos. Hacen un intercambio
de casas y así comprobarán cómo vive la gente de otro planeta. Pronto
descubrirán que tienen costumbres diferentes y se reirán mucho.

Títol: CAT AND MOUSE, GO UNDER THE SEA!
Autora: Stephane Husar
Editorial: Anaya
Un gato y un ratón. ¿Se llevarán mal? ¡Claro que no! Los dos animales se
entienden de maravilla y son igual de curiosos... Cat and Mouse hablan en
inglés, y por eso, mientras te entretienes con sus historias y disfrutas de las
divertidas ilustraciones, tú aprenderás inglés también. Además, con el CD
podrás escuchar los diálogos y el vocabulario. ¡Anímate a repetir las frases! En
Cat and Mouse, Go under the sea!, te reencontrarás con los dos amigos en
una misión secreta a bordo del Nautilus, el submarino del capitán Nemo.
Destino: ¡el fondo del mar! Descubrirás cómo se dicen en inglés plantas y
animales submarinos, salvarás una tortuga en peligro y tendrás un encuentro
inesperado... Una gran aventura ecológica que seguro que te resultará
emocionante. Listo? 5, 4, 3, 2, 1... ¡A bucear!

Títol: AIXÒ ÉS UN SECRET QUE NOMÉS SÉ JO
Autora: Eulàlia Canal
Editorial: Animallibres
Arribo a l’escola i trobo la porta oberta... La Dèlia no és al seu lloc al
costat de la porta com sempre. Damunt de la taula hi ha el cafè amb
llet sense tastar. Miro cap a les escales i, aleshores, la descobreixo
estirada a terra. Al seu costat, hi ha un botó amb el gravat d’una serp,
me’l poso a la butxaca i penso, no em pregunteu per què, que sóc a
l’escenari d’un assassinat.
Títol: WILF I LA INVASIÓ EXTRATERRESTRE
Autora: Georgia Pritchett
Editorial: Barcanova
Per desgracia, el seu desig fa que l'Alan tingui una idea malvada:
construir-se una nau espacial per convertir-se en l'amo de l'univers...I
tot seguit destruir-lo! Serà capaç d'impedir-ho en Wilf, amb l'ajuda
dels seus nous amics marcians?
Títol: EL GENIAL ONCLE ANASTASI
Autor: Miquel Pujadó
Editorial: Barcanova
En Gerard està molt content que el seu oncle Anastasi, un inventor
molt especial, hagi de viure a casa seva durant una temporada,
perquè amb ell la vida esdevé tan divertida com sorprenent: un canari
pot esdevenir de la mida d'una àguila, un dinosaure escapat d'un
somni pot passejar-se tranquil·lament pel veïnat. Els pares d'en
Gerard no ho veuen tan clar tot plegat, i encara menys el senyor
Sistachs, un veí malcarat que viu amb tres gats i odia els nens.
Després de provocar innocentment unes quantes catàstrofes, l'oncle
Anastasi emprendrà un viatge pels països nòrdics i, en tornar, durà
amb ell una sorpresa realment inesperada.
Títol: POEMAS PARA LEER A TROCHE Y MOCHE
Autor: José Ferris
Editorial: Anaya
Un poemario variado y lleno de imaginación con referencias a la
naturaleza, a la vida cotidiana, a los juegos de palabras y a Miguel
Hernández.

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: EL QUADERN TARONJA DE LA MORGANA
Autor: Pasqual Alapont
Editorial: Bromera
Tinc 11 anys i 7 mesos i em van posar Morgana perquè s’estilava. Tinc els ulls
verds, estudio sisè de Primària i jugo a bàsquet. El meu germà Ricard vol
posar-se un pírcing al nas, i de poc no li l’ha fet el pare, sense anestèsia ni res.
A l’escola, diuen que ens posaran una mestra nadiua d’anglès, i Sílvia diu que
una nadiua és algú que ve de quan Colom va descobrir Amèrica. I, a més, a
Víctor li cauen les coses de les mans cada vegada que el miro, i tota la classe
canta la tonadeta «Víctor vol a Morgana, Víctor vol a Morgana...» La vol?
Com que la vol? Uf, em sembla que aquest serà un curs difícil.

Títol: EL SENYOR DEL CRIM
Autora: Irene Adler
Editorial: Estrella Polar
L’arribada de la primavera no alegra en Sherlock Holmes, que està impacient
per ocupar la seva ment genial en una nova investigació. Per això, com un joc,
la Irene proposa al seu amic que analitzi una sèrie de casos inexplicables de la
crònica negra. I la lògica d’en Sherlock Holmes descobreix el fil invisible i
sinistre que els relaciona…

Títol: DAN SAROGA I L´OPERACIÓ INODOR
Autor: Rex Jefferson
Editorial: Barcanova
La setmana acaba amb en Dan Saroga expulsat de l'escola després d'una
inesperada confessió.
Dilluns, en Dan coneix en Wesley Keating, un noi que acaba d'arribar a la
ciutat. Ràpidament connectaran i es convertiran en amics inseparables. La
seva amistat es consolidarà quan, junts, ajudaran la senyora Sponge a
descobrir el misteri que s'amaga darrere el «Cas del Vàter», el sorprenent cas
de robatori massiu de paper higiènic que es produeix cada matí als lavabos de
la Universitat de New Bradford.

Títol: EL ESPIRITU DEL AGUA
Autores: Asa Larson y Ingela Korsell
Editorial: Planeta
Un terrible accidente ocurre cuando el colegio de Viggo y Alrik celebra la
jornada anual de deportes sobre hielo en el lago Mälaren. ¡El hielo se rompe y
Alrik se hunde en el agua helada! Sospechan que ha sido obra de Näck, una
perversa criatura acuática que acecha en las profundidades, pero no hay
certezas… Al mismo tiempo, la madre de los chicos se presenta en el pueblo
con una sorpresa asombrosa, y aparece un nuevo guarda en el castillo de
Gripsholm… ¿Son fortuitas todas estas coincidencias, o están ligadas entre
sí? ¡En un lugar tan peligroso como Marienfred, las consecuencias de estos
acontecimientos pueden ser aterradoras!

Títol: LITTLE RED RIDING HOOD
Autora: Ruth Hobart
Editorial: Black Cat
A modern – looking girl on the way to her grandmother meets an old-fashioned
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!

