
 

 

 

 
 
Llibres de 
coneixements 

� Miroslav SasekMiroslav SasekMiroslav SasekMiroslav Sasek, Esto es Esto es Esto es Esto es 
RomaRomaRomaRoma. El patito editorial, 
2011(...i d’altres títols de la (...i d’altres títols de la (...i d’altres títols de la (...i d’altres títols de la 
col·lecció)col·lecció)col·lecció)col·lecció)    

� Jose Luis Gallego.Jose Luis Gallego.Jose Luis Gallego.Jose Luis Gallego. Meva Meva Meva Meva 
primera guia bolets.primera guia bolets.primera guia bolets.primera guia bolets. La 
Galera, 2011(...i d’altres títols (...i d’altres títols (...i d’altres títols (...i d’altres títols 
de la col·lecció)de la col·lecció)de la col·lecció)de la col·lecció)    

� Oscor Muinelo, Violeta Oscor Muinelo, Violeta Oscor Muinelo, Violeta Oscor Muinelo, Violeta 
MonreMonreMonreMonrealalalal, 16 pintors molt, molt 16 pintors molt, molt 16 pintors molt, molt 16 pintors molt, molt 
importantsimportantsimportantsimportants.... Bruixola, 2011(...i (...i (...i (...i 
d’altres títols de la col·lecció)d’altres títols de la col·lecció)d’altres títols de la col·lecció)d’altres títols de la col·lecció)    

� Laurent Degos.Laurent Degos.Laurent Degos.Laurent Degos. La Sangre de La Sangre de La Sangre de La Sangre de 
mi cuerpo. mi cuerpo. mi cuerpo. mi cuerpo.  Oniro, 2011(...i (...i (...i (...i 
d’altres títols de la col·lecció)d’altres títols de la col·lecció)d’altres títols de la col·lecció)d’altres títols de la col·lecció)    

� Montse Ganges, Mercè Montse Ganges, Mercè Montse Ganges, Mercè Montse Ganges, Mercè 
CanalsCanalsCanalsCanals, , , , L’Ovella.L’Ovella.L’Ovella.L’Ovella. Combel, 
2011(...i d’altres títols (...i d’altres títols (...i d’altres títols (...i d’altres títols de la de la de la de la 
col·lecció)col·lecció)col·lecció)col·lecció)    

� Amanda Doering TourvilleAmanda Doering TourvilleAmanda Doering TourvilleAmanda Doering Tourville.  
Buenos modales con libros Buenos modales con libros Buenos modales con libros Buenos modales con libros 
prestados.prestados.prestados.prestados. Everest, 2011(...i (...i (...i (...i 
d’altres títols de la col·lecció)d’altres títols de la col·lecció)d’altres títols de la col·lecció)d’altres títols de la col·lecció)    

Horari / Nadal : Sala infantil i juvenil Horari / Nadal : Sala infantil i juvenil Horari / Nadal : Sala infantil i juvenil Horari / Nadal : Sala infantil i juvenil     
Dilluns:  Dilluns:  Dilluns:  Dilluns:  16-20 hores    
Dim., Dim, Dij, Div: Dim., Dim, Dij, Div: Dim., Dim, Dij, Div: Dim., Dim, Dij, Div: 10-14 h. i 14-20 h    
Dissabtes: Dissabtes: Dissabtes: Dissabtes: 10-14 h.               

Els Llibres 

del 
Nadal: 
Novetats 
arribades a 
la biblioteca 
    

Sense gairebé adonarSense gairebé adonarSense gairebé adonarSense gairebé adonar----nos, tornem nos, tornem nos, tornem nos, tornem 
a ser un altre cop a les festes de a ser un altre cop a les festes de a ser un altre cop a les festes de a ser un altre cop a les festes de 
NaNaNaNadal. Semblava que era ahir quan  dal. Semblava que era ahir quan  dal. Semblava que era ahir quan  dal. Semblava que era ahir quan  
gaudíem tots plegats en família  del gaudíem tots plegats en família  del gaudíem tots plegats en família  del gaudíem tots plegats en família  del 
bon temps que feia  a la platja i bon temps que feia  a la platja i bon temps que feia  a la platja i bon temps que feia  a la platja i 
d’una  bona lectura. El temps va de d’una  bona lectura. El temps va de d’una  bona lectura. El temps va de d’una  bona lectura. El temps va de 
presa i ara ja ens trobem amb la presa i ara ja ens trobem amb la presa i ara ja ens trobem amb la presa i ara ja ens trobem amb la 
bufanda i els guants i a la recta final bufanda i els guants i a la recta final bufanda i els guants i a la recta final bufanda i els guants i a la recta final 
de l’any.de l’any.de l’any.de l’any.    

Ara que ja tothom comenAra que ja tothom comenAra que ja tothom comenAra que ja tothom començççça a a a a a a a 
pensapensapensapensar quin pot ser el millor regal r quin pot ser el millor regal r quin pot ser el millor regal r quin pot ser el millor regal 
aquest Nadal aquest Nadal aquest Nadal aquest Nadal hem pensat que us hem pensat que us hem pensat que us hem pensat que us 
pot ajudar saberpot ajudar saberpot ajudar saberpot ajudar saber  quins han estat els   quins han estat els   quins han estat els   quins han estat els 
llibres estrllibres estrllibres estrllibres estrella que durant aquest ella que durant aquest ella que durant aquest ella que durant aquest 
any any any any  ha ha ha han brillat per llum pròpia en n brillat per llum pròpia en n brillat per llum pròpia en n brillat per llum pròpia en 
les prestatges de la nostra Àles prestatges de la nostra Àles prestatges de la nostra Àles prestatges de la nostra Àrea rea rea rea 
juvejuvejuvejuvenil i infantil de la Biblioteca nil i infantil de la Biblioteca nil i infantil de la Biblioteca nil i infantil de la Biblioteca 
Pública de LleidPública de LleidPública de LleidPública de Lleida.a.a.a.    

     

 

 

 



Quin pot Quin pot Quin pot Quin pot ser el millor regal? ser el millor regal? ser el millor regal? ser el millor regal?  

 

Llibres d’imaginació 

Per petits 
lectors  

� Salvador ComellesSalvador ComellesSalvador ComellesSalvador Comelles, Un cop Un cop Un cop Un cop 
de vent. de vent. de vent. de vent.  Barcanova, 2011     

�  Ramona Badescu ; BenjaminRamona Badescu ; BenjaminRamona Badescu ; BenjaminRamona Badescu ; Benjamin 
ChaudChaudChaudChaud, Pomelo crece.Pomelo crece.Pomelo crece.Pomelo crece. 
Kókinos, 2011 

� Benjamin ChaudBenjamin ChaudBenjamin ChaudBenjamin Chaud, Adiós Adiós Adiós Adiós 
manoplas. manoplas. manoplas. manoplas.  Kókinos, 2011 

� Ute KrauseUte KrauseUte KrauseUte Krause, Quan marxaranQuan marxaranQuan marxaranQuan marxaran, 
aquests.aquests.aquests.aquests. Joventut, 2011 

� Ana Bergua i Carme SalaAna Bergua i Carme SalaAna Bergua i Carme SalaAna Bergua i Carme Sala, 
L’Àvia necesita petonetsL’Àvia necesita petonetsL’Àvia necesita petonetsL’Àvia necesita petonets. 
Proteus, 2010 

� Chris WormellChris WormellChris WormellChris Wormell, Feres Feres Feres Feres 
Ferotges!.Ferotges!.Ferotges!.Ferotges!. Joventut, 2010 

Per lectors més 
grans 
 

� Daniel NesquensDaniel NesquensDaniel NesquensDaniel Nesquens, , , , Mi vecino Mi vecino Mi vecino Mi vecino 
abajo. abajo. abajo. abajo. SM, 2011 

� Pete Schössow,Pete Schössow,Pete Schössow,Pete Schössow,    El meu El meu El meu El meu 
primer cotxe era vermelprimer cotxe era vermelprimer cotxe era vermelprimer cotxe era vermel 
Joventut, 2010 

� Marie VaudescalMarie VaudescalMarie VaudescalMarie Vaudescal,,,,    Princesas Princesas Princesas Princesas 
dragones y otras ensaladasdragones y otras ensaladasdragones y otras ensaladasdragones y otras ensaladas. 
Adriana Hidalgo Editora, 
2010 

� Sonja Bougaev, Dues Dues Dues Dues 
germanes tenen visitagermanes tenen visitagermanes tenen visitagermanes tenen visita. 
Takatuka, 2010 

� Carles Sala i Vila,Carles Sala i Vila,Carles Sala i Vila,Carles Sala i Vila, 
Tramuntana a la granja,Tramuntana a la granja,Tramuntana a la granja,Tramuntana a la granja, 
Barcanova, 2011 

� Silvia Nanclares & MiguelSilvia Nanclares & MiguelSilvia Nanclares & MiguelSilvia Nanclares & Miguel 
BrieraBrieraBrieraBriera, Al finalAl finalAl finalAl final.... Kókinos, 2010 

 

Per lectors pre-
adolescents 
 

� David Nel·loDavid Nel·loDavid Nel·loDavid Nel·lo, Ludwig i Frank.Ludwig i Frank.Ludwig i Frank.Ludwig i Frank. 
La Galera, 2011 

� John CrishamJohn CrishamJohn CrishamJohn Crisham, Theodore Theodore Theodore Theodore 
Boone: el noi advocat..Boone: el noi advocat..Boone: el noi advocat..Boone: el noi advocat.. 
Estrella Polar, 2011 

� Sònia Fernández-Vidal, La La La La 
porta dels  tres paporta dels  tres paporta dels  tres paporta dels  tres panys.nys.nys.nys. La 
Galera, 2011 

�  Cornelia FunkeCornelia FunkeCornelia FunkeCornelia Funke ,  ,  ,  , Deixeu en Deixeu en Deixeu en Deixeu en 
paupaupaupau    la Mississipila Mississipila Mississipila Mississipi.... Bromera, 
2011 

� Andreas SteinhöfelAndreas SteinhöfelAndreas SteinhöfelAndreas Steinhöfel, El cas El cas El cas El cas 
del macarro gratinat.del macarro gratinat.del macarro gratinat.del macarro gratinat. Estrella 
Polar, 2011 

Per  lectors 
adolescents  
 

� Santi BaróSanti BaróSanti BaróSanti Baró, La lluna de gel.La lluna de gel.La lluna de gel.La lluna de gel. 
Barcanova, 2011 

� Annabel PitcherAnnabel PitcherAnnabel PitcherAnnabel Pitcher, La meva La meva La meva La meva 
germana viu sobre la llar de germana viu sobre la llar de germana viu sobre la llar de germana viu sobre la llar de 
foc.foc.foc.foc. La Galera, 2011 

� Esther SanzEsther SanzEsther SanzEsther Sanz, El Bosc dels El Bosc dels El Bosc dels El Bosc dels 
cors adormitscors adormitscors adormitscors adormits.... La Galera, 
2011 

� Laura GallegoLaura GallegoLaura GallegoLaura Gallego. DonDonDonDonde los de los de los de los 
árboles cantanárboles cantanárboles cantanárboles cantan .SM, 2011 

 

                 


