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Títol: “Vacaciones” 

Autors/es: Blexbolex 

Editorial: Libros del Zorro Rojo, 2018 

Signatura: I** Ble 

Sinopsi: En aquest llibre sense paraules seguirem a una nena en els 

dies de vacances que passa a casa del seu avi. De sobte, arriba amb 

tren un elefant. Tots tres passaran aventures afins i desavinences 

que anirem esbrinant amb la successió d’imatges i vinyetes.  

 

 

 

 

Títol: “Jenny Tiburón” 

Autors/es: Lundmark, Lisa 

Il·lustracions: Ramel, Charlotte 

Editorial: Thule, febrero de 2019 

Signatura: I** Lun 

Sinopsi:  El mestre sempre li diu: “Parla més fort”. La mare sempre li 

diu: “No siguis tímida”. L’avi li diu: “No facis cas, el silenci és or”. Jo 

prefereixo no fer soroll i ser ferotge com un tauró... 

 

Premi Slangbellan al millor debut de l'any 2018 de l'Associació d'Escriptors de Suècia. 

Premi Nils Holgersson 2018, al millor llibre infantil de l'any per l'Associació de Llibreries de 

Suècia. 
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Títol: “Max Einstein : un experimento genial” 

Autors/es: Patterson, James 

Editorial: Duomo, 2019 

Signatura: I*** Pat 

Sinopsi:  Max Einstein és una noia normal que té 12 anys... Va a la 

universitat cada dia, juga al parc a escacs, construeix invents que 

ajuden a la gent sense sostre, i li agrada parlar amb Albert Einstein. 

És típic, no? Fins que un dia és reclutada per una misteriosa 

organització. La seva missió: acabar amb els problemes del món fent 

servir la ciència. 

 

Títol: “La Liliana al País de les Coses Perdudes” 

Autors/es: Puigpelat, Francesc 

Il·lustracions: Arrué, Raül  

Editorial: Ànimallibres, 2017 

Signatura: I*** Pui 

Sinopsi:  La Liliana ha perdut el seu peluix preferit i no pot viure 

sense ell. Per això, decideix viatjar al País de les Coses Perdudes 

per recuperar-lo. Però, com podria arribar-hi? Hi ha una manera 

fàcil: perdre’s ella mateixa. Així, visitarà un territori misteriós on 

viurà estranyes aventures per retrobar-se amb la seva estimada joguina. Què passarà quan 

torni a casa? 

 

 

Títol: “El Nen que es va menjar una pizza amb Jack Sparrow” 

Autors/es: Puigpelat, Francesc 

Il·lustracions: Bellés, Sara 

Editorial: Bromera, 2019 

Signatura: I*** Pui 

Sinopsi:  En Martí, el nen que va xatejar amb Jack Sparrow, fa poc 

va conèixer en Pablo, un nen amb qui va compartir la recerca d'un 

tresor a l'illa Tortuga, a bord del vaixell Kraken, i que, una nit, va 

enraonar amb Johnny Depp i es va menjar una pizza amb ell. Voleu saber fil per randa com 

va anar? 

 

 

 


