
 
 

Peter Pan,  
de JM Barrie i Robert Sabuda. 
(Anglès, Little Simon / Castellà, 
Kókinos) 
 

Llibre pop-up espectacular. 
 

Reedició d’un gran clàssic de 
la literatura infantil i juvenil 
amb format de llibre 
desplegable dissenyat per la 
persona que més en sap de fer 
pop-up: Robert Sabuda. 
 

Un libro en tamaño real, 
de Jorge Doneiger. 
(Castellà, Pequeño editor) 
 

Llibre de divulgació científica 
amb un punt de vista original i 
d’edició molt acurada. 
 

Cada cosa té una dimensió 
real que es pot mesurar i una 
altra interior que no… Un llibre 
singular, per gaudir-lo i parlar-
ne en família. 

Plometes, el petit nakota, 
de Margarida Casacuberta. 
(Català, edició a càrrec de 
l’autora) 
 

Recull de contes amb valors: 
solidaritat, responsabilitat...  
 

La Margarida recull en aquest 
llibre genuí els contes que li 
explicava l’oncle en tornar dels 
seus viatges quan ella era una 
nena. Són contes que ajuden a 
créixer. 
 

Pack En Jim Botó i Lluc el 
maquinista / En Jim Botó i 
els 13 salvatges,  
de Michael Ende i Franz Josef 
Tripp (Català, La Galera) 
 

Edició del 80 aniversari del 
naixement d’Ende. 
 

Encara no coneixeu en Jim 
Botó? Llegiu aquests dos 
llibres. La tendresa i l’humor de 
les seves històries us 
acompanyaran tota la vida. 
 

La invenció de l’Hugo 
Cabret,  
De Brian Selznick. 
(Català, Cruïlla / Castellà, SM) 
 

Novel·la gràfica. 
 

Interessant pel que explica i 
per com ho fa. Barreja 
tècniques del còmic, l’àlbum 
il·lustrat, el cinema i la novel·la. 
El protagonista ens captiva i 
ens porta al París dels anys 
1930, als orígens del cinema. 
 

Barro de Medellín,  
d’Alfredo Gómez Cerdá i Xan 
López Domínguez. 
(Castellà, Edelvives) 
 

Llibre amb compromís social. 
 

Història de les frustracions, 
esperances, il·lusions i 
l’amistat de dos nois de 
Medellín (Colòmbia) que 
troben en la biblioteca-parc del 
barri la manera de lluitar contra 
la violència i la marginació. 

  

Vet aquí la Rita!,  
de Marta Balaguer i Cristina 
Losantos. 
(Català / Castellà, La Galera) 
 

Còmic. 
 

Recull en un sol llibre 
d’algunes de les 
divertidíssimes històries de la 
ratapinyada Rita i la seva 
família, que coneixereu per la 
revista Tatano. 

L’aniversari d’Astèrix i 
Obèlix. Llibre d’or, 
de R. Goscinny i A. Uderzo. 
(Català, Bruño / Castellà, 
Salvat) 
 

Còmic. 
 

Fa 50 anys que Astèrix i Obèlix 
van néixer a la revista Pilote. 
Felicitats! Des de llavors ens 
fan riure amb cada aventura… 
Són bojos aquests romans! 

Hem caminat damunt la 
lluna, 
d’Hergé. 
(Català / Castellà, Juventud; 
Cofre centenari, Norma) 
 

Còmic. 
 

Continuem amb les 
celebracions… Fa 40 anys de 
l’arribada de l’home a la Lluna. 
Celebrem-ho amb aquest 
còmic del Tintin. 

 
El cos humà. Un llibre 
interactiu,  
(Català, Cruïlla / Castellà, SM) 
 

Llibre de coneixemets sobre el 
cos humà amb desplegables, 
rodetes, finestretes i altres 
enginys interactius. 
 

Es pot aprendre jugant? Sí. 
Aquest llibre explica com 
funciona el cos humà de 
manera senzilla i lúdica. 
 

Ottolina i la gata groga / 
Ottolina va a l’escola, 
de Chris Riddell. 
(Català, Cruïlla / Castellà, 
Edelvives) 
 

Novel·les molt il·lustrades per a 
primers lectors. 
 

L’Ottolina i el sr Munroe 
resolen un cas de misteri a 
cada llibre. Us recomanem que 
els acompanyeu en l’aventura. 

No sé on tinc el cap, 
d’A. Bouchard i Quentin Blake. 
(Català / Castellà, Combel: 
Con la cabeza en otra parte) 
 

Àlbum il·lustrat. 
 

El sentit literal de la frase feta. 
Una tarda el pare torna a casa 
sense cap. La família no vol 
que se’n parli i li busquen un 
altre… de cartró. On deu tenir 
el cap el pare? 
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