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Educació Infantil

Berne, Jennifer
Calvin, vés amb compte!
Takatuka, 2016

Un bon dia en Calvin va a la biblioteca, un dels seus llocs
preferits, i descobreix que té problemes de vista: li costa
llegir algunes paraules, confon una gallina amb un dinosaure i ensopega amb la cadira. La bibliotecària li explica
que segurament és un cas de vista cansada. El nostre
lector insaciable va a l’optometrista. Unes ulleres molt
“guais” l’ajudaran a veure-hi amb claredat altre cop, però
també el convertiran en l’únic estornell amb binocles.
Després d’aguantar la befa dels seus companys, s’endinsarà al bosc i es posarà en un bon embolic. Aquest ocell
tan espavilat podrà utilitzar els seus coneixements per
salvar-se?

Steffensmeier, Alexander
La Florentina juga a fet a amagar
Barcanova, 2016
La Florentina, una vaca molt peculiar a la qual, a part de
pasturar, li interessen moltes altres coses… Les històries
de la vaca Florentina ajudaran als infants a descubrir, mitjançant diferents lectures del text, com és la vida en una
granja, i alhora, a estimar els animals.
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Carbó, Joaquim

En Miquelet i els cucuts
Baula, 2016
En Miquelet passeja pel bosc que envolta la masia dels
avis. Camina a poc a poc i amb els ulls ben oberts per observar les plantes, les flors i els animalons que hi viuen.
Salva un pobre conill de l’escopeta d’un ferotge caçador.
I descobreix, indignat, què fan els cucuts amb els ous
que troben als nius dels altres ocells. De cop i volta, quan
sent aquell cant tan característic, no s’hi pensa gens i
l’imita tan bé com pot: «Cu-cut! Cu-cut!».

Pilkey, Dav
Un Drac molt despistat
Cruïlla, 2016
El Drac de Sant Jordi, quan era petit n’hi passaven de
tots colors. Un dia que tenia molta gana va trobar la
cuina buida i va decidir sortir a comprar menjar, però
al final les coses es van embolicar de mala manera ...
Quatre històries curtes sobre la vida quotidiana d’un drac
molt despistat.
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Riddel, Chris
L’Ada Goth i el concurs estrambòtic
Cruïlla, 2016
L’Ada Goth és a punt per rebre els participants d’un concurs
de gossos molt estrambòtic que es farà a la Mansió Esgarrifótila. Però unes petjades misterioses, uns udols en plena
nit i unes sabates rosegades posaran a prova l’Ada i els seus
amics.

Gallego, Laura
Herois per casualitat
Bruño, 2016
Una vegada era un regne de fantasia governat per un rei i
una reina que tenien una filla. Els reis, molt preocupats pel
futur de la princesa Griselda, es proposen trobar-li marit.
Però a la Griselda no li agraden els prínceps avorrits; ella
preferiria un heroi d’aquells que fan grans proeses, conquereixen regnes i derroten monstres pertot arreu. Per
tant, els reis convoquen un concurs apte només per als més
valents: el qui aconsegueixi el ceptre del Gran Bruixot, que
governa el País dels Espants, es casarà amb la princesa. Decidits a emprendre la missió, un original grup d’aventurers
es posa en camí cap al castell del bruixot, sense sospitar els
innombrables perills a què hauran de fer front...
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Almond, David
El noi que nedava amb piranyes
Bambú, 2016
Arran del tancament de la Drassana Simpson, l’oncle Ernie
es queda sense feina, però aviat se li acut una idea per
continuar guanyant-se les garrofes: convertirà casa seva en
una fàbrica d’enllaunar peix. I així es posa a soldar, doblegar, omplir i precintar llaunes. A l’Stan, el nebot de l’Ernie,
no li agrada gens aquesta nova vida de sorolls i d’estrés i
decideix fugir amb una companyia de fira ambulant que
s’ha instal.lat al poble. El viatge li canviarà la vida, i a més a
més coneixerà el gran Panxo Pirelli: l’home que neda amb
les piranyes!

Larsson, Asa
Pax. El missatger del mal
Estrella Polar, 2016
A Mariefred desapareixen diners, pertinences i mascotes
molt estimades. Al capdamunt de la llista de sospitosos hi
ha l’Alrik. És clar, la majoria de gent creu que el culpable
ha de ser un d’aquells nens en acollida. Però el que no sap
la gent és que darrere dels robatoris hi ha màgia. Algú ha
invocat un bjära! I els plans de la bruixa negra a poc a poc
comencen a fer-se realitat…
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Beasley, Cassie
Circus Mirandus
La Galera, 2016
Ephraim, l’avi d’en Micah, sempre li ha explicat històries meravelloses sobre el Circus Mirandus, un circ màgic que havia
visitat de nen. Però ara l’Ephraim s’està morint, i la terrible tia
Gertrudis s’ocuparà d’en Micah. Tota la màgia de la infantesa
sembla que està a punt de desaparèixer, fins que l’avi li explica
un gran secret: el Circus Miranda és real, i el Domador de Llum,
el seu mag més gran, li deu un miracle. Acompanyat per la seva
amiga Jenny Mendoza, en Micah emprèn un viatge en busca del
circ i de l’única persona que pot salvar el seu avi. L’únic problema és que el Domador de Llum no vol cumplir la seva promesa. I
ara és el mateix Micah qui ha d’ aconseguir el miracle.

Stewart, Elizabeth
Connexions
Cruïlla, 2016
La FIONA, una noia canadenca, ha fet un disbarat: ha enviat
al noi que surt amb ella una foto indiscreta que s’ha fet
amb el mòbil... Un aparell que havia passat per les mans
d’alguna treballadora xinesa com la LAIPING, que acaba
d’arribar a una gran ciutat per treballar soldant condensadors fets de coltan ... Un mineral que potser havia sortit de
la regió natal de la SYLVIE, una noia congolesa que ha patit
de manera molt directa la violència generada pel comerç
d’aquest mineral maleït.
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Schneider, Robyn
Estrellas fugaces
Alfaguara, 2016
Una història d’amor i d’amistat i de segones oportunitats que
transmet ganes de viure i d’aprofitar el moment. Perquè la
vida continua, fins que deixa de fer-ho...Lane, un noi decidit a
arribar lluny, sempre ha viscut pensant en el demà ... fins que li
diagnostiquen una malaltia incurable. D’un dia per l’altre, és ingressat a Latham, un centre per a adolescents en quarantena.
Allà es retrobarà amb Sadie, una noia fascinant i atrevida que
segueix ofesa perquè ell no li va fer cas uns anys enrere (quan
Sadie era una noia més aviat avorrida). Ella i els seus excèntrics
amics ensenyaran a Lane a saltar-se les regles i viure el moment però, què et queda quan no tens temps? A Latham, Lane
descobrirà l’amor, les ganes de viure, i pot ser que fins i tot el
miracle de les segones oportunitats.

Savit, Gavriel
L’home ocell
Fanbooks, 2016
L’ Anna només té set anys quan els soldats alemanys
s’emporten el seu pare durant la purga que fan a Polònia. Es
queda sola i coneix l’home ocell, un home misteriós i màgic
que l’ajuda a escapar de l’horror de la guerra. Una història
emocionant, amb uns personatges que et traspassaran la pell...
Una novel.la que no podràs oblidar.

BATXILLERAT I ADULTS

Amela, Victor
La filla del capità Groc
Planeta, 2016
Manuela Penarrocha té tretze anys. Asseguda en una cadireta baixa al portal de casa seva, cus les espardenyes com
ningú. La nena d’ulls grisos i cabells d’or recorda el seu pare.
Ell, per fer la guerra, n’ha portat unes com aquestes, com
la resta de carlistes, homes d’espardenya, garrot, trabuc i
navalla a la faixa. Vol abraçar-lo, sentir l’escalfor del seu petó
al front. Enyora la mirada dura i alhora plena de tendresa, el
seu riure estrident. Només espera que torni per veure’l lluitar
de nou pels seus ideals, per retornar a la seva família i al
poble la dignitat perduda, a vida o a mort.
Premi Ramon Llull

Erdrich, Louise
El descapotable rojo y otras historias
Siruela, 2016
Dones masculines, fantàstics cotxes esportius carregats
d’històries familiars, rius cabalosos, … Tots aquests elements
s’entrellacen en aquesta captivadora antologia de contes de la
guanyadora del National Book Award, Louise Erdrich. Els relats
se centren en els personatges i en els misteris del dia a dia,
s’arrelen en el folklore però aconsegueixen la vida moderna,
resulten frescs pel seu maneig de l’absurd i el seu sentit de
l’humor tirant.

