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Chamblain, Joris. El misteri de bruixot
 

Deixa't embruixar! Pàmpol de Lluna és un poblet on tots els
habitants fan màgia. Tres petites bruixes comencen a ser víctimes
de maleficis i tothom assenyala l'Harmonia com a principal
sospitosa. Però ella no ha fet res mal fet! Ara haurà de demostrar
la seva innocència.

Et recomanem

Alcántara, Ricardo. El hijo del viento
 

Abans de ser proclamat “Fill del Vent”, el Martín haurà de
demostrar la seva valentia i enginy. Caldrà que arribi a l’illa
misteriosa, trobi el tresor i lluiti contra la terrible tribu de les
“Panxes pintades”. Per sort, pot comptar amb la força d’una rajola
de xocolata que sempre ens dona força quan més la necessitem.

Browne, Anthony. Voces en el parque
 

Diverses persones es troben al parc. T'imagines què passaria si
poguessis saber com cada personatge veu el món i als altres?

Juan, Ana. Revolució a la botiga d'animals
 

La Mina està segura que a la botiga d’animals hi passa alguna
cosa. El propietari, el senyor Walnut, té alguna cosa a amagar. Al
seu establiment, fosc i fred, tanca els animals de qualsevol manera.
Ara que la conilleta de la Mina ha desaparegut, la nena està
disposada a descobrir els negocis foscos del senyor Walnut.

Kerascoët. Todos con Vanesa 
 

Un llibre que ens planteja un cas d'assetjament escolar a través
d’una  història il·lustrada, sense mots, i ho fa amb la sensibilitat
justa per poder explicar el cas als més petits. La Vanesa torna sola
a casa i un company la molesta. Per sort, una nena ho veu i
demana a la resta de la classe que faci pinya per ajudar-la.
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Seuss, Dr. Un Pez, dos peces, pez rojo, pez azul
 

Absurd i entremaliat: així és el món creat per Dr. Seuss. Però és un
món poblat per criatures peculiars que guiaran els nens a través de
l'aprenentatge dels colors, els números i els oposats.

Sala Vila, Carles. Tramuntana a la granja
 

Els pagesos del mas Repòs estan acostumats a les ventades. Un
bon dia, però, una tramuntanada excepcional els agafa
desprevinguts i canvia les veus de tots els animals del mas. I us
podeu imaginar un gall que borda o, una truja que renilla?

Et recomanem

Keselman, Gabriela. Si tienes un papá mago
 

Els amics de Chiqui no s'expliquen per què el nen va sempre tan
content a l'escola. Què misteriós truc pot aconseguir-ho? Bonic
conte que demostra les relacions entre pares i fills.

Leroy, Jean. Un lobito muy educado
 

Història divertida ideal per a primers lectors, que combina text i
imatge gairebé com si parléssim d’un còmic. El llop surt a caçar
però tant el conill com la gallina l’enganyen. Li demanen les últimes
voluntats i amb aquesta excusa aconsegueixen escapar-se'n. La
tercera víctima del llop és un infant i, per sorpresa, aquest infant
sembla que no té intenció d’enganyar-lo.

Manso, Anna. La lista de cumpleaños
 

Imagineu-vos una nena que sempre fa llistes d’allò que vol que li
regalin. Casa seva sembla una botiga de joguines. Per això, aquest
any els pares han tingut una idea. A les seves llistes només hi
podrà escriure coses que no ocupin lloc. Experiències! Ai, potser
solucionaran el tema de l’espai, però ja us avancem que tindran
molts altres problemes!
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