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LLIBRES PER ALS MÉS GRANS 

Títol: “El Nou” 

Text: Almond, David 

Editorial: Ànimallibres, setembre, 2021 

Signatura: I*** Alm 

Sinopsi: Quan en George arriba a la classe d’en Dan i en Maxie, al 

Col·legi de Primària Charles Darwin, tothom el troba una mica 

estrany. En George és exageradament educat, té uns ulls i una veu 

inexpressius i no respon a les preguntes més senzilles, però té uns 

coneixements enciclopèdics i és una màquina jugant al futbol. Quin 

misteri hi ha darrere d’en George? Aviat la colla d’en Dan sospita 

que el nou de la classe necessita ajuda. 

 

Títol: “El Cap als núvols” 

Text: Cormand, Bernat, 1973-2021 

Editorial: L'Altra Tribu, maig del 2021 

Signatura: I*** Cor 

Sinopsi: L'Elies té onze anys i li agrada anar a l'escola. O, més 

aviat, li agrada anar-hi ara, però altres anys ho ha passat malament i 

ha hagut d’aguantar mofes i insults d’alguns companys. Aquest curs, 

però, tot va com una seda: deu ser perquè a l’escola hi ha la Vane, la 

seva millor amiga i confessora, una nena pigada i alegre que no té 

por de res. O potser també hi té a veure el Tomàs, un nen que ha 

arribat a la classe tot just aquest setembre i que, al contrari que l'Elies, és fort i esportista; li 

té el cor robat. 

 

Títol: “La Noche de la huida” 

Text: Córdova, Adolfo 

Il·lustracions: Segovia, Carmen 

Editorial: Ediciones Ekaré, 2021 

Signatura: I** Cor 

Sinopsi: Una nena espantada fuig corrents buscant un lloc on 

amagar-se. Una altra cavalca sobre el llom d’un cérvol i una altra 

llegeix.   
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Un llibre inspirat en els contes de fades que es mou entre la poesia i el conte. 

 

Títol: “Projecte iaia” 

Text: Fine, Anne 

Editorial: Nórdica, juny 2021 

Signatura: I*** Fin 

Sinopsi: L'àvia de l'Ivan, la Sophie, la Tanya i en Nicholas de 

vegades perd una mica el cap, confon cares i noms i no sap ni en 

quin dia viu, però quan els fills decideixen portar-la a una residència 

per a gent gran, els quatre nets buscaran una solució divertida i plena 

de tendresa perquè això no passi. Així comencen el Projecte Iaia, un 

pla per fer canviar d’opinió els seus progenitors i poder continuar gaudint de la companyia de 

la seva excèntrica àvia. 

 

Títol: “La Barberia Club : Chicago anys 20 : un club secret i un 

misteriós assassinat que hauràs de resoldre” 

Autora: Romero Mariño, Soledad 

Il·lustracions: Teimoy, Xiana 

Editorial: Mosquito, [2021] 

Signatura: I** Rom 

Sinopsi: Chicago, anys 20. En un club il·legal amagat en el 

soterrani de La Barberia, tot és a punt per celebrar l'aniversari del 

gàngster més perillós de la ciutat. A la festa no hi faltarà ningú. Quan 

s'apaguen els llums, de sobte se sent un tret. Algú ha estat 

assassinat davant de tothom!  

Un homenatge a les novel·les clàssiques d’intriga i misteri. 
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Títol: “Pilú de los bosques” 

Text i dibuixos:  Nguyen, Mai K. 

Editorial: Brúfalo, mayo de 2021 

Signatura: IC Ngu 

Sinopsi:  A la Willow li encanta passejar pels boscos propers de casa 

seva. En allà s’oblida de tot, que es sent diferent a l’escola, les 

esbaralles amb la seva germana Lin... Un dia es troba amb la Pilú, un 

esperit dels arbres, que no troba el camí de tornada a casa. La Willow 

s’oferirà a ajudar-la. 
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