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Míriam TIRADO. Desconnectats
Desconnectats ens presenta una família i com tots ells passen gran part del seu temps
enganxats a les pantalles. La situació s’anirà complicant i, sense adonar-se’n, s’aniran
desconnectant entre ells. Com tornaran a connectar? A Desconnectats són els pares els
encarregats d’entendre i gestionar la situació, posar límits i aconseguir un bon ús de les
pantalles. Però, com ho faran?

Míriam TIRADO. El fil invisible
La Nura ha descobert el secret que amaga el melic. Ara ja sap que en surt un fil invisible que la
uneix a totes les persones que mes s’estima: la mare, el pare, els avis, els tiets, els cosins, els
amics... S’ha acabat tenir por quan no estiguin amb ella perquè sap que aquest fil la lliga a ells
més enllà del temps i de l’espai i que els connecta sempre!

Raquel DÍAZ REGUERA. Una mare en acció
La mare ha rebut una fantàstica oferta de feina. Per
poder aceptar-la, haurà de trobar el cangur perfecte per
tenir cura dels seus fills. Un anunci al diari hauria de ser
suficient. Pero quan comencen a desfilar tots aquests
superherois, candidats ideals per a ocupar el lloc, i van
fallant estrepitosament l'un darrere l'altre, les coses es
compliquen. Trobarà la mare el cangur que busca?
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Édouard MANCEAU Mala sort!
Un nen vol jugar a ser el rei. És alt i té una corona, i els seus amics, no. Així que és el rei i els
seus amics no! Mala sort! Però què passa quan el rei i la seva corona queden atrapats damunt
d´un arbre? Els seus amics surten corrent i ell queda allí fins que fosqueja. El mussol s´apiada
d´ell i el rescata, però -ai!- es deixen la corona. L´endemà, quan el nen torna per la seva
corona, es troba que ja no té dret a ella, perquè ara la corona és del mussol, així que el mussol
és el rei. Mala sort!

Montse GISBERT L’abecedari fantàstic de Potam l’elefant
Pòtam és un elefant una mica extravagant. De tant en tant perd
el cap i fa coses estranyes i divertides, com ara ficar neu a la
nevera o omplir la banyera de botons. Aquest elefant estrafolari
ens ensenya el seu abecedari, lletra per lletra, amb poesia i
humor. És fantàstic!

Patrick GEORGE Rescat animal
Aquest llibre permet als primers lectors convertir-se en herois que rescaten animals tan sols
passant de pàgina. Mitjançant la simple i ingeniosa utilització de transparències, colors
vibrants i una història que no precisa de paraules per a entendre-la, els nens són els narradors
d’aquest llibre. Poden decidir el futur de cada animal, fent-lo canviar d’escenari només passant
de pàgina: d’un hàbitat clarament inapropiat per a la vida salvatge, retornem els animals al seu
entorn natural.
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Verlag Friedrich OETINGER El llibre inquiet
El lector transforma una granota en un príncep amb un petó, capgira el llibre per ajudar un
paracaigudista a aterrar i, quan el sacseja, aconsegueix que les onades empenyin la barca de
l’Óssa Paula. Un llibre realment especial, que convida nens i adults a fer servir els cinc sentits.
Fes que les pàgines cobrin vida amb tan sols raucar, fregar, cantar i bufar amb totes les teves
forces!

Jaume COPONS Tot el que sé quan m’enfado
Poc o molt, tothom s'enfada. Quan ens enfadem, diem coses que no volem dir i fem coses que
no volem fer, però... ho podem evitar?

Bea TABOADA A vegades la mare té el cap ple de
trons
A vegades, la mare té trons al cap: parla molt alt i
amb les dents juntetes. A vegades, té núvols al cap:
se li oblida l'esmorzar i arribem tard als aniversaris.
Altres dies, té un arc de Sant Martí al cap: canta al
cotxe i em fa molts petons. Serà possible que jo
també tingui trons, núvols i arcs de Sant Martí al
cap?
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Pema MAYMÓ Super germans: una rebel·lió inesperada
El Pep i la Valentina ara són els GERMANS GRANS. Les coses han canviat molt. I tenen un
problema greu: la germaneta. Crida, plora i fa sorolls estranys. I ara, a sobre, els pares han
decidit que els tres germans compartiran habitació. DESESPERANT. Una nit, mentre tots
dormen, el Pep sent una veu que prove del llit de la germaneta. Pero com pot ser? Ella encara
no parla... Aviat descobreixen que els peluixos han cobrat vida i que planegen una REBEL·LIÓ.
Pretenen escapar-se, i res no els farà canviar d'opinió. Els SUPERGERMANS hauran de controlar
la situació i trobar una solució que els afavoreixi a tots.

Tali VAIMBERG El secret de la lluna
La Maia s'ha acostumat a contemplar la lluna abans d'adormir-se. Una nit, descobreix que
milers de nens d'arreu del món fan el mateix que ella i s'adona que, d'una manera gairebe
màgica, pot sentir-ne les veus llunyanes. Al costat d'aquests nens i nenes, la protagonista
emprendrà un apassionant viatge interior cap al món de le emocions, durant el qual aprendrà
a comprendre i comunicar sentiments com l'admiració, la tristesa, la vergonya, l'angoixa
davant la mort o l'alegria de viure"

Michelle ROBINSON. La Tiranosauria
Ed no comparte sus juguetes con su hermana Maisy. Le dice que los
dinosaurios son sólo para los chicos. Pero eso es porque no conoce a la
Tiranosauria. La Tiranosauria es tan grande y poderosa, tan fiera y tan
ruidosa como cualquier dinosaurio.
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Emma Lidia SQUILLARI. En el huevo
Doce huevos y, en cada uno -todos de diferentes tamaños, colores y texturas- una criatura a
punto de nacer. Al principio, el interior de la cáscara es un lugar cómodo y seguro, pero pronto
el espacio va menguando a medida que los animales crecen. ¡Hasta que llega el emocionante
momento de nacer!

Alejandra CASTELLÓ. Mamo
Kai está a punto de conocer a su madrastra. ¡Las madrastras dan miedo! Pero ella no es como
las madrastras malvadas de los cuentos... ella es MAMO, ¡una Madrastra MOlona!

Pedrita PARKER. La pandilla On
En un mundo gris en el que los adultos viven siempre con prisas, un grupo de niños han
decidido unirse y formar la PANDILLA ON para ayudarlos. Junto con las gafas ON este equipo
intentarà cambiar la visión del mundo de los mayores acercándola más al de los niños. ¿Qué
harán las gafas ON? ¿Conseguirá el equipo lograr su misión?

Emma YARLET. Un banquet bestial
Em plau convidar-te al BANQUET BESTIAL que es farà a la COVA
DEL BÈSTIA aquest dissabte. Hi haurà un sopar monstruós. EL
BÈSTIA. PD: CONTESTA RÀPID SI US PLAU. Tinc molta gana i el
sopar no para de xerrar...
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Jeróme RUILLIER. Quatre petites cantonades de no res
Al Petit Quadrat li agrada jugar amb els seus amics Petits Rodons. Però no pot entrar a casa
seva, perquè la porta és rodona!

Robert Mark KAMEN. Karate Kid
Quan els brètols de l’escola assetgen en Daniel, el porter de casa seva, el senyor Miyagi,
accepta entrenar-lo per al torneig de karate.

Steve SMALLMAN. El cocodril que va venir a sopar
L’ovelleta Estofat i el vell llop han trobat un ou. Un ou de
COCODRIL! Deu ser una bèstia terrible i ferotge? No! És una
criatura adorable i amorosa, i vol fer amics.

GORJUSS. Si jo fos...
Que faries si fossis una sirena, un ocellet o un bonic arc de Sant Martí? Amb el joc Si jo fos...
podràs transformar-te per un instant en tot allò que vulguis. Estàs a punt per deixar volar la
teva imaginació? Tot de meravelloses criatures t’acompanyaran en aquest viatge tan especial.

Anna LLENAS. Mama
Mama llar, mama refugi, mama llar, bebè llavor, bebè llum, bebè flor... Ser mare és una de les
coses més meravelloses que poden passar-te a la vida. És l’inici d’un vincle molt especial amb
el teu nadó que comença amb l’embaràs i es manté per sempre.
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