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Títol: “Los Espectrales sucesos de la mansión Farrell. Escuela 

de detectives Avante ; 3” 

Autors/es: Fernández Sifres, David 

Il·lustradors/es: Albertoyos 

Editorial: Edelvives, [2019] 

Signatura: I** Fer 

Sinopsi: La mansió de la baronessa Farrell està abandonada i 

en algun lloc d’aquesta casa sinistra hi ha un tresor amagat. 

Trobar-lo no serà fàcil amb un fantasma que els vigila. La lògica 

dels nois i noies de l’escola Avant es posa a prova. De veritat 

s’enfronten a una força sobrenatural? Per descobrir-ho hauran 

d’explorar els passadissos secrets de la mansió i resoldre un seguit de misteris que els faran 

posar els pèls de punta. 

 

 

Títol: “Ruby Sabates Vermelles” 

Autors/es: Knapp, Kate 

Il·lustradors/es:  Knapp, Kate 

Editorial: Baula, maig de 2019 

Signatura: I** Kna 

Sinopsi: Ruby Sabates Vermelles viu amb la seva àvia en una 

caravana de molts colors. La Ruby és una llebre desperta y 

alegre, i tracta amb delicadesa tots els éssers vius del món : 

plantes, arbres i animals. A la Ruby li agrada sobretot la 

melmelada de maduixa i el te de menta. 
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Títol: “Em venc profe” 

Autors/es: Santos, Care 

Il·lustradors/es: Guerrero, Andrés  

Editorial: Cruïlla, juny de 2019 

Signatura: I** San 

Sinopsi: L'Òscar, la Nora i tots els altres companys de la classe 

estan desesperats, perquè el seu tutor, el Vicenç, ha desaparegut. 

La tutora substituta és la Serafina, una mestra que troben molt i molt 

antipàtica, i que només els posa exàmens sorpresa. En canvi, el 

Vicenç els agrada moltíssim, perquè porta els cabells de color blau i 

no crida mai. I si l'han segrestat? O ha caigut per un penya-segat? O se l'ha menjat un ós? 

 

 

 Títol: “La Cabra Zlateh i altres contes” 

Autors/es: Singer, Isaac Bashevis, 1904-1991 

Il·lustradors/es: Sendak, Maurice  

Editorial: Kalandraka Editora, juliol, 2019 

Signatura: I*** Sin 

Sinopsi: Per a en Reuven, el pellisser, havia sigut un mal any, i, 

després d’haver-hi donat moltes voltes, va decidir vendre’s la 

Zlateh, la cabra de casa, que era vella i feia poca llet. En Feyvel, 

el carnisser de la vila, n’hi havia ofert vuit florins. Amb aquesta 

quantitat es podien comprar les espelmes de la Hanukà, les 

patates i l’oli per fer les coques fregides, els regals per a la canalla i altres articles casolans 

per a la festivitat 

 

 

 


