
Kambirí 
Lluís  Prats Martínez

Pax  
Sara Pennypacker

El libro del cementerio 
Neil Gaiman

La increïble història
de... El noi del vestit
David Walliams

El pueblo más
tranquilo
del mundo
Rush Smith

El jardín secreto 
Frances Hodgson Burnett

El senyor dels lladres
Cornelia Funke

Des de les biblioteques de Granollers et volem acompanyar durant aquests dies de
confinament amb una proposta de lectures recomanades. Tots els llibres els trobaràs
disponibles a la plataforma eBiblioCat. 
 
 

 

LECTURES CONFINADES
 10- 12 anys 

BIBLIOTEQUES
DE GRANOLLERS

ABRIL
2020

A eBiblioCat trobaràs [+]

Cornèlius i el rebost
d'impossibles
Carles Sala i Vila

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00405243
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00405243
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00083159
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00131387
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00083399
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00152352
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00491477
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00105258
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00477643
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00477643


Copons, Jaume. Una invasió pestilent 
 

En Sam i la Lili estan decidits a saber què és el que està passant a
la seva ciutat. Tot comença quan al Sam se li escapa un pet a
classe de matemàtiques. La situació deixa de fer gràcia quan a tots
els habitants del poble de Galerna se’ls escapen pets. Tot el poble
pateix una invasió pestilent, fa una pudor!

Et recomanem

Arboleda, Diego. Prohibido leer a Lewis Carroll
 

Prestigiós matrimoni de Manhattan, Nova York, precisa urgentment
institutriu francesa per a la seva única filla. Es requereix bones
referències, sens dubte una bona educació i,molt important,
imprescindible capacitat per mentir, tant en anglès, com en
francès. Aquest anunci publicat al diari, és perfecte per a l’Eugéne.

Brown, Peter. Robot salvaje
 

La robot Roz obre els ulls i es troba sola en una illa remota i
salvatge. Per sobreviure, li tocarà adaptar-se al seu entorn i
aprendre a conviure amb la natura i el seus habitants. 
A través de la lluita de la Roz i els seus aprenentatges, el llibre
apropa als lectors l’eterna reflexió de la relació entre la humanitat i
les màquines.

Costas, Ledicia. Escarlatina, la cuinera difunta
 

En Roman vol ser un gran xef i demana un curs de cuina per al seu
aniversari. Quan és a casa arriba un paquet molt gran. Quan l’obre
veu que es tracta d’un taüt de morts. És una cuinera cadàver, una
cuinera zombi que l’ensenyarà a cuinar i amb la qual farà una
visita a l’Inframon.

Fernández-Vidal, Sònia. La porta dels tres panys
 

Els amants de la ciència estan de sort perquè, per fi, ja es poden
llegir les tres novel·les que la científica catalana Sònia Fernández-
Vidal ha escrit per ajudar-nos a entendre la física quàntica.
Literatura i ciència són pols oposats? Amb l’aventura del jove Niko
descobriràs que no, la vida és plena d’enigmes. 
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Walliams, David. La increïble història de... L'àvia gàngster
 

Tot comença amb en Ben, un nen que cada divendres ha de passar
la nit a casa la seva àvia i s’avorreix com una ostra. La casa de
l’àvia fa pudor a col. Ella té un secret super emocionant: és una
lladre de joies perseguida a tot el món!

Townsend, Jessica. Nevermoor. Les proves de la Morrigan Corb
 

La Morrigan Corb està maleïda i és culpada de totes les desgràcies
locals. Està condemnada a morir a la mitjanit del seu onzè
aniversari. Espera resignada el seu destí quan apareix un estrany
que la condueix fins a un indret màgic i secret anomenat
Nevermoor, alhora que són perseguits per l’Exèrcit de Fum i
Ombres.

Et recomanem

Folck, Jordi. Llibre d'encanteris de la vella Taràndula
 

En Pere fa dies que té problemes amb un company de l’escola. Fart
dels seus atacs, decideix utilitzar un vell llibre d’encanteris que l’avi
té amagat a les golfes. Qui sap! Potser és màgic de veritat i per fi
pot venjar-se. Però per sorpresa d’en Pere, el llibre és molt més
màgic i perillós del què mai hagués pogut imaginar.

Funke, Cornelia. El jinete del dragón
 

Encara queden dracs? Doncs sembla que sí! A Escòcia encara n’hi
ha, però viuen atemorits pensant que els humans els poden
descobrir. És per això que el jove drac Lung decideix emprendre
una perillosa missió fins a l’Himàlaia, a la recerca d’una terra
llegendària poblada per dracs. El viatge estarà ple de perills, però
per sort el jove drac porta uns companys molt valents i espavilats!

Snicket, Lemony. Un mal principio 
 

Primer volum d’una sèrie de culte escrita per Lemony Snicket que
ha inspirat una pel·lícula i una sèrie de Netflix imperdible.
El llibre explica la trista història dels tres germans Baudelaire:
Violet, Klaus i Sunny, que acaben de perdre els seus pares
en el terrible incendi que ha cremat casa seva. Sols i abandonats,
però molt rics, hauran d’anar a viure amb l’extravagant oncle Olaf.
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