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Títol: “Imagina't un món” 

Autors/es: Gonsalves, Rob 

Il·lustradors/es: Gonsalves, Rob 

Editorial: Joventut, 2018 

Signatura: I** Gon 

Sinopsi:  Imagina... ens estimula la imaginació i ens 
trasllada a un món màgic. Imagina un món on les fulles 
que cauen a la tardor emprenen el vol transformades en 
papallones, on les llums fugen de la ciutat per il·luminar el 

teu camí, on tot el que ens envolta es converteix en extraordinari; un món il·limitat i d’infinites 
possibilitats. 

 

 

Títol: “La Victòria somia” 

Autors/es:  Fombelle, Timothée de 

Il·lustradors/es: Asensio, Albert 

Editorial: Nórdica, abril de 2019 

Signatura: I*** Fom 

Sinopsi:  La Victòria és una lectora voraç. Somia amb duels i 
persecucions, amb missions perilloses a Sibèria, o que un alienígena 
s'emporta la seva germana per sempre. Per desgràcia, viu a Chaise-

Sur-Le Pont, el lloc més tranquil i avorrit del món. Però un dia, de sobte, comencen a succeir 
coses inexplicables: el seu amic Jo està investigant la pista de tres xeienes, els seus llibres 
desapareixen de l'estanteria de la seva habitació i una nit sorprèn un cowboy conduint el 
cotxe del seu pare. Definitivament, alguna cosa extraordinària ha de passar. 
 
Premi al Millor Llibre 2018 en la categoria de 9-12 anys de la revista Andersen 
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Títol: “L'Àvia pirata” 

Autors/es: Mercader, Assumpta 

Il·lustradors/es: Palma, Pepe  

Editorial: Edicions del Pirata, 2019 

Signatura: I*** Mer 

Sinopsi:  La Mariona i en Roger són a punt d’endinsar-se en una 
increïble aventura. 
Quan arriben a la mansió de la seva àvia, descobreixen el secret 

més ben guardat de la família: que l’àvia en realitat és una pirata! El segrest d’en Roger per 
part de la tripulació d’en Llamàntol, un terrible pirata, serà l’inici d’un viatge inoblidable, ple 
d’acció, de fantasia, de misteris, i on, a més, podràs conèixer els protagonistes de les 
llegendes de bona part de la costa catalana. 
 


