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Som inspiració. 
Llegim amb una altra mirada. 
Busquem històries per poder créixer 
com les llavors d’una planta. 
Les llavors germinen i ens fan somiar 
que canviem el món. 
Perquè som present i també futur. 
Fem créixer el canvi!
Cada acció, per petita que sigui, suma. 
Actuem amb responsabilitat a les nostres 
comunitats i contribuïm a crear un món 
més sostenible. 
Recol·lectem idees, inventem històries 
que ens emocionen, ens diverteixen 
i ens formen, que ens provoquen 
i ens canvien.

EL CANVI CREIX EN ELS LLIBRES 
SOM ECOLECTORS



L’AGENDA 2030 ÉS UN COMPROMÍS UNIVERSAL  
QUE ESTABLEIX UNA VISIÓ TRANSFORMADA CAP  
A LA SOSTENIBILITAT ECONÒMICA, SOCIAL  
I AMBIENTAL, QUE TÉ COM A FINALITAT PRIORITÀRIA 
CAMINAR CONJUNTAMENT CAP A UNA SOCIETAT 
MÉS IGUALITÀRIA. 

EN JOLLIRE ASSUMIM EL REPTE DE PARTICIPAR  
EN AQUEST COMPROMÍS A TRAVÉS DE LA LECTURA 
AMB AQUESTA SELECCIÓ DE TÍTOLS:
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    BJECTIUS
DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

FI DE LA POBRESA 
La nina amaziga 
Mitges veritats 

FAM ZERO 
L’últim vaixell 

SALUT I BENESTAR 
El secret d’Òscar 
Hi ha un pèl a la sopa! 
Bruixots per un dia 
Les fades són calbes 
Nit de divendres 

EDUCACIÓ DE QUALITAT 
Fantasmàtic 
Una setmana tirant de rock 

IGUALTAT DE GÈNERE 
Marina 
Et recorde, Amanda 

ENERGIA ASSEQUIBLE I NO CONTAMINANT 
La fàbrica 

TREBALL DECENT I CREIXEMENT ECONÒMIC
Mitges veritats

INDÚSTRIA, INNOVACIÓ I INFRAESTRUCTURA 
La vall dels misteris 

REDUCCIÓ DE LES DESIGUALTATS 
El bagul de les disfresses 
La rosa de paper 

CIUTATS I COMUNITATS SOSTENIBLES 
Aventura pirata a la biblioteca 

ACCIÓ PEL CLIMA 
Misteriosa desaparició a la marjal 
Les formigues s’han constipat 

VIDA SUBMARINA 
Sango Tani (la vall del Corall) 
El retorn dels llops marins 

VIDA D’ESCOSISTEMES TERRESTRES 
Pere i el Llop 
Operació Àfrica 

PAU, JUSTÍCIA I INSTITUCIONS SÒLIDES 
Quatre soques fan un pont 
El Dit Màgic 
Konrad 
Gerber i Madhubala 
La por que no s’acaba mai 

ALIANCES PER A ACONSEGUIR ELS OBJECTIUS 
La màgia del temps 



SÈRIE VERDA +4 SÈRIE GROGA +6

EL SECRET D’ÒSCAR
RICARDO ALCÁNTARA
Il·lustracions d’Emilio Urberuaga

ǲǰǱȭǱǭȭǪǯǯǯǯȭǩǩȭǬ� 
ǪǮșǮ�ɐ�Ǫǲ�| Rústica |�ǭǩ�Ĩ¾æȘ

Una tendra història que ajudarà els més menuts  
a superar la por de dormir sols gràcies a l’ajuda  
dels altres. L’emoció, la por i els sentiments, com ara  
la vergonya per la possibilitat que siga descobert  
el secret, són temes que es poden treballar a l’aula  
a partir de la lectura del llibre.

ZÅþÐÆĴðķ�ǫǩǬǩȚ 

PERE I EL LLOP
SERGEI PROKOFIEV
AăȡăķĮĴīÆðďĊĮ�Ìȸ�ăÐĮì�OȘ�tķÅðď

ǲǰǱȭǱǭȭǪǯǯǯǯȭǩǭȭǫ 
ǪǮșǮ�ɐ�Ǫǲ�| Rústica |�ǭǱ�Ĩ¾æȘ

OȸŒÐĊĴķī�ÌÐă�ŒăÐĊĴ�qÐīÐ�ĨÐīĉÐĴ�īÐŦÐŘðďĊī�ĮďÅīÐ�
l’existència en la naturalesa d’una cadena alimentària 
on unes espècies depenen d’altres. De vegades, però, 
els humans hi intervenen i trenquen l’equilibri natural.

ZÅþÐÆĴðķ�ǫǩǬǩȚ 

MISTERIOSA DESAPARICIÓ A LA MARJAL
JOAQUINA BARBA
Il·lustracions de Marta Antelo

ǲǰǱȭǱǭȭǪǯǯǯǯȭǰǬȭǰ 
ǪǬșǮ�ɐ�ǫǩ�| Rústica |�ǭǩ�Ĩ¾æȘ

Aquesta història permet aproximar-se a la marjal, 
un entorn natural típic de les nostres terres, i alhora 
conéixer els animals que hi viuen, alguns dels quals són 
espècies endèmiques valencianes en perill d’extinció. 

ZÅþÐÆĴðķĮ�ǫǩǬǩȚ�

HI HA UN PÈL A LA SOPA!
CARLES CANO
Il·lustracions de Carmela Mayor

Aw�UȚ�ǲǰǱȭǱǭȭǪǯǯǯǯȭǲǯȭǯ 
ǪǬșǮ�ɐ�ǫǩ�| Rústica |�ǯǭ�Ĩ¾æȘ

Amb aquest llibre, l’alumnat pot reconéixer les 
professions que estan al servei de la col·lectivitat, 
īÐŦÐŘðďĊī�ĮďÅīÐ�ă�ðĉĨďīĴ¾ĊÆð�ÌÐ�īÐÆÆðďĊī�
adequadament davant d’allò que no ens agrada i valorar 
ÐăĮ�ÅÐĊÐťÆðĮ�ÌȸķĊ�ăðĉÐĊĴÆðĐ�ĮĊ�ð�ŒīðÌȘ

ZÅþÐÆĴðķĮ�ǫǩǬǩȚ�

OPERACIÓ ÀFRICA
JOAN DE DÉU PRATS
Il·lustracions de Gabriela Rubio

ǲǰǱȭǱǭȭǪǯǯǯǯȭǬǲȭǬ 
ǪǬșǮ�ɐ�ǫǩ�| Rústica |�ǯǭ�Ĩ¾æȘ

O�ìðĮĴĚīð�ĉďĮĴī�Æďĉ�ÐĮ�ĨďĴ�ÆďĊĮÐæķðī�ķĊ�ťĴ�
gràcies a l’organització social i el treball en grup. Permet 
aprofundir en el coneixement del medi de la fauna  
i conéixer la tasca dels parcs d’animals (recuperació 
d’espècies, comprensió del món animal...).

ZÅþÐÆĴðķĮ�ǫǩǬǩȚ 

LES FORMIGUES S’HAN CONSTIPAT
TȘ���tT'�tZ��
Il·lustracions d’Isaac Bosch

ǲǰǱȭǱǭȭǪǯǯǯǯȭǩǮȭǱ 
ǪǬșǮ�ɐ�ǫǩ�| Rústica |�ǭǱ�Ĩ¾æȘ

Una història divertida que convida a descobrir el món 
de les formigues, a prendre decisions sobre higiene 
i salut per a la prevenció de malalties, i a analitzar 
paisatges i ecosistemes, tenint en compte els factors 
ĮďÆðăĮ�ð�ĊĴķīăĮ�ĪķÐ�ÐăĮ�ÆďĊťæķīÐĊș�ĨÐī�Œăďīī�ăÐĮ�
actuacions que els afecten.

ZÅþÐÆĴðķĮ�ǫǩǬǩȚ 

BRUIXOTS PER UN DIA
TERESA BROSETA
Il·lustracions  
Ìȸ'ĮĨÐīĊš�TīĴòĊÐš�TďăðĊ

ǲǰǱȭǱǭȭǪǯǯǯǯȭǩǪȭǩ 
ǪǬșǮ�ɐ�ǫǩ�| Rústica |�ǯǭ�Ĩ¾æȘ

L’interés formatiu del llibre rau en els diversos temes 
que s’hi plantegen, sempre des de la perspectiva de 
ăȸìķĉďīș�ð�ĪķÐ�ĨďÌÐĊ�ĨīďĨðÆðī�ă�īÐŦÐŘðĐ�ð�Ðă�ÌÐÅĴȚ� 
les relacions familiars, les diferents maneres d’emprar  
el temps d’oci, la importància de les activitats 
culinàries...

ZÅþÐÆĴðķĮ�ǫǩǬǩȚ 



SÈRIE LILA +8
EL BAGUL DE LES DISFRESSES
MERCÉ VIANA
Il·lustració de la coberta de Pau Valls

ǲǰǱȭǱǭȭǪǯǯǯǯȭǱǩȭǮ 
ǪǬșǮ�ɐ�ǫǩ�| Rústica |�ǲǯ�Ĩ¾æȘ

�ĪķÐĮĴ�ăăðÅīÐ�ĨăĊĴÐþ�ĴÐĉÐĮ�ÌÐ�æīĊ�ðĊĴÐīÑĮ�æÐĊÐīăȚ�
l’amistat, la solidaritat, el respecte a les minories 
ÝĴĊðĪķÐĮș�Ðă�ĨÆðťĮĉÐș�ă�ÆďÐÌķÆÆðĐ�ð�Ðă�ĨĨÐī�ĴĊ�
especial que pot tindre una persona gran, el iaio,  
en la vida dels infants.

ZÅþÐÆĴðķĮ�ǫǩǬǩȚ 

EL DIT MÀGIC
ROALD DAHL
Il·lustracions de Quentin Blake

ǲǰǱȭǱǭȭǪǯǯǯǯȭǪǱȭǱ 
ǪǬșǮ�ɐ�ǫǩ�| Rústica |�Ǳǩ�Ĩ¾æȘ

Aquest llibre ensenya a estimar els animals d’una 
manera imaginativa i plena de sentit de l’humor. A més, 
å�Œăďīī�Ðă�Ìð¾ăÐæ�Æďĉ��Œð�ÌÐ�īÐĮďăķÆðĐ�ÌÐ�ÆďĊŦðÆĴÐĮ�
i permet establir relacions amb els contes fantàstics 
tradicionals de diverses cultures.

ZÅþÐÆĴðķĮ�ǫǩǬǩȚ 

LA ROSA DE PAPER
GEMMA PASQUAL I ESCRIVÀ
Il·lustracions de Lalalimola

ǲǰǱȭǱǭȭǪǯǯǯǯȭǪǮȭǰ 
ǪǬșǮ�ɐ�ǫǩ�| Rústica |�Ǫǫǩ�Ĩ¾æȘ

El civisme, el sentit de la col·lectivitat, la llibertat,  
la crítica envers la censura i la societat masclista  
o la defensa de la dignitat, entre d’altres, són valors 
que s’hi mostren implícitament, els quals sintonitzen 
amb la progressió temàtica del poema de Vicent 
Andrés Estellés que dona títol al llibre.

ZÅþÐÆĴðķĮ�ǫǩǬǩȚ 

TEMPS DE LLEGENDES
MARC VICENT ADELL 
AăȡăķĮĴīÆðďĊĮ�ÌÐ�9ÐăðĨ��ăÌĐ

ǲǰǱȭǱǭȭǪǯǯǯǯȭǫǩȭǪ 
ǪǬșǮ�ɐ�ǫǩ�| Rústica |�Ǫǭǭ�Ĩ¾æȘ

Encara que les històries d’aquest recull remeten  
a temps remots, els personatges resulten pròxims  
ð�þķÌÐĊ��īÐŦÐŘðďĊī�ĮďÅīÐ�Ðă�ĴīÆĴÐ�ĪķÐ�ÐĮ�ÌďĊ� 
als animals, a reconéixer la importància de respectar  
els altres i establir-hi relacions de cooperació.

ZÅþÐÆĴðķĮ�ǫǩǬǩȚ�

LA NINA AMAZIGA
GEMMA PASQUAL I ESCRIVÀ
AăȡăķĮĴīÆðďĊĮ�Ìȸ�ăÐŘ�>ÐīīÐīòĮ

ǲǰǱȭǱǭȭǪǯǯǯǯȭǫǪȭǱ 
ǪǬșǮ�ɐ�ǫǩ�| Rústica |�Ǫǭǭ�Ĩ¾æȘ

Aquesta obra tracta temes com ara la diversitat 
cultural, l’explotació i el treball infantil; el 
comportament de la dona en les relacions de 
parella; els somnis infantils; les diferències de 
desenvolupament entre territoris, i la importància  
de l’escolarització.

ZÅþÐÆĴðķĮ�ǫǩǬǩȚ�

AVENTURA PIRATA A LA BIBLIOTECA
IRENE VERDÚ
Il·lustracions de César Barceló

ǲǰǱȭǱǭȭǪǯǯǯǯȭǬǭȭǱ 
ǪǬșǮ�ɐ�ǫǩ�| Rústica |�ǪǫǱ�Ĩ¾æȘ

'ă�ăăðÅīÐ�ÑĮ�ķĊ�ÅďĊ�ďÆĮðĐ�ĨÐī��åÐī�īÐŦÐŘðďĊī�
l’alumnat sobre els avantatges de treballar en equip  
i conéixer els avantatges de la reutilització com a  
mitjà per a contribuir a la millora del medi ambient.

ZÅþÐÆĴðķĮ�ǫǩǬǩȚ

JOAN LLOP, DETECTIU INTERACTIU
LOURDES BOÏGUES
Il·lustracions de Pau Valls

ǲǰǱȭǱǭȭǪǯǯǯǯȭǰǩȭǯ 
ǪǬșǮ�ɐ�ǫǩ�| Rústica |�ǪǱǩ�Ĩ¾æȘ

Aquesta novel·la és una bona oportunitat per a 
īÐŦÐŘðďĊī�ĮďÅīÐ�ă�ÌðťÆķăĴĴ�ÌÐ�åÐī�þķĮĴòÆðș�īÐĮĨÐÆĴī�
les persones majors i acceptar-les tal com són, i 
acostar-se al bosc com a hàbitat natural i conéixer-ne 
la fauna.

ZÅþÐÆĴðķĮ�ǫǩǬǩȚ 

QUATRE SOQUES FAN UN PONT
ENRIC LLUCH
AăȡăķĮĴīÆðďĊĮ�ÌÐ�UÐæīď�:īĨìðÆĮ�

ǲǰǱȭǱǭȭǪǯǯǯǯȭǰǰȭǮ 
ǪǬșǮ�ɐ�ǫǩ�| Rústica |�ǪǪǫ�Ĩ¾æȘ

Un relat que fa prendre consciència sobre el respecte a 
la naturalesa mantenint actituds responsables quant a 
la cura de l’entorn natural i ensenya a reconéixer  
i valorar l’intercanvi de les idees, la comunicació i la 
col·laboració entre persones de procedència diferent.

ZÅþÐÆĴðķĮ�ǫǩǬǩȚ 

FANTASMÀTIC
ESTRELLA RAMON
AăȡăķĮĴīÆðďĊĮ�ÌÐ�tďĮĊĊ��īÐĮĨď�ð�'ĊīðÆ�wďăÐī�

ǲǰǱǱǭǲǪǫǫǩǪǱǬ 
ǪǬșǮ�ɐ�ǫǩ�| Rústica |�ǪǪǫ�Ĩ¾æȘ

�ĪķÐĮĴ�ăăðÅīÐ�Ìȸĉďī�ð�ÌȸĉðĮĴĴ�ĨÐīĉÐĴ�ĴīÆĴī�ĴĉÅÑȚ�
el consumisme —els millors regals no han de ser, 
ĨīÐÆðĮĉÐĊĴș�ÐăĮ�ĉÑĮ�ÆīĮ�ð�ĮďťĮĴðÆĴĮȰș�ă�īÐĮďăķÆðĐ� 
ÌÐ�ÆďĊŦðÆĴÐĮ�ĉðĴþĊÉĊĴ�ăȸÐĊæðĊřș�ăȸÐÌķÆÆðĐș�ă�ĮăķĴ� 
ð�ăȸÐĊÌīÐÉ�ĨÐīĮďĊăȘ

ZÅþÐÆĴðķĮ�ǫǩǬǩȚ�

LES FADES SÓN CALBES
CINTA ARASA
AăȡăķĮĴīÆðďĊĮ�ÌÐ��Ċ�OĐĨÐš�#ďĉòĊæķÐš

ǲǰǱȭǱǭȭǪǯǯǯǯȭǪǭȭǩ 
ǪǬșǮ�ɐ�ǫǩ�| Rústica |�ǲǯ�Ĩ¾æȘ

Una novel·la en què el lectors poden crear empatia amb 
una xiqueta que ha d’afrontar la malaltia de sa mare.  
La història fa ressaltar la importància d’aspectes com 
ara la imaginació i el valor de les coses menudes.

ZÅþÐÆĴðķĮ�ǫǩǬǩȚ 

SÈRIE TARONJA +10



SÈRIE BLAVA +12
GERBER I MADHUBALA
CARLES CORTÉS
Il·lustració de coberta d’Aitana Carrasco Inglés

ǲǰǱȭǱǭȭǪǯǯǯǲȭǲǮȭǲ 
ǪǬșǮ�ɐ�ǫǩ�| Rústica |�ǪǬǯ�Ĩ¾æȘ

L'obra desperta l’amor per la naturalesa, la història 
i les tradicions del nostre territori alhora que 
å�īÐŦÐŘðďĊī�ĮďÅīÐ�ă�ðĉĨďīĴ¾ĊÆð�ÌÐ�ă�ÅďĊ�
convivència entre persones pertanyents a diferents 
cultures i religions.

ZÅþÐÆĴðķĮ�ǫǩǬǩȚ�

KONRAD
CHRISTINE NÖSTLINGER
Il·lustració de coberta de Mar Villar

ǲǰǱȭǱǭȭǪǯǯǯǯȭǰǲȭǲ 
ǪǬșǮ�ɐ�ǫǩ�| Rústica |�ǫǪǯ�Ĩ¾æȘ

O�ĊďŒÐăȡă�īÐŦÐÆĴÐðŘ�ķĊ�ÆĴðĴķÌ�ŒðĴă�ÅĮÌ�ÐĊ�Ðă�
ÆďĉĨīďĉòĮ�ð�ă�ÌÐĊĸĊÆð�ÌÐăĮ�ÆďĊŦðÆĴÐĮ�ĪķÐ�åÐÆĴÐĊ�ă�
societat de hui en dia, com ara la despersonalització, 
els estereotips socials, els comportaments rígids  
o la intolerància.

ZÅþÐÆĴðķĮ�ǫǩǬǩȚ

SANGO TANI (LA VALL DE CORALL)
GRÀCIA JIMÉNEZ
AăȡăķĮĴīÆðĐ�ÌÐ�ÆďÅÐīĴ�ÌÐ�TÐīÆÝ�OĐĨÐš

ǲǰǱȭǱǭȭǪǯǯǯǯȭǭǫȭǬ 
ǪǬșǮ�ɐ�ǫǩ�| Rústica |�ǪǬǯ�Ĩ¾æȘ

Aquesta novel·la és una oportunitat per a desenvolupar 
l’empatia envers les persones que pateixen, conéixer  
les característiques dels règims dictatorials, revisar hàbits 
d’higiene bàsics i aliments propis d’una dieta saludable,  
i familiaritzar-se amb l’ecosistema marí.

ZÅþÐÆĴðķĮ�ǫǩǬǩȚ 

LA MÀGIA DEL TEMPS
GEMMA PASQUAL I ESCRIVÀ
Il·lustracions d’Ana Zurita 

ǲǰǱȭǱǭȭǪǯǯǯǯȭǫǬȭǫ 
ǪǬșǮ�ɐ�ǫǩ�| Rústica |�Ǫǭǭ�Ĩ¾æȘ

Un text molt apropiat per a tractar temes com ara  
la mort, l’amistat, la solidaritat, la igualtat d’oportunitats, 
l’educació en el respecte als drets i deures de les 
persones, la importància de la pau, la cura del medi 
ambient i el coneixement, i la pràctica dels drets humans.

ZÅþÐÆĴðķĮ�ǫǩǬǩȚ

EL RETORN DELS LLOPS MARINS
CARLES CORTÉS
Il·lustració de coberta de Paco Roca

ǲǰǱȭǱǭȭǪǯǯǯǯȭǫǯȭǬ 
ǪǬșǮ�ɐ�ǫǩ�| Rústica |�ǪǪǫ�Ĩ¾æȘ

La novel·la busca despertar en el lector l’empatia 
envers els animals que es troben en perill d’extinció,  
a més de fer prendre consciència del mal que podem 
fer els humans a la naturalesa amb els nostres hàbits 
inadequats.

ZÅþÐÆĴðķĮ�ǫǩǬǩȚ 

UNA SETMANA TIRANT DE ROCK
GEMMA PASQUAL I ESCRIVÀ
AăȡăķĮĴīÆðďĊĮ�Ìȸ�ăÅÐīĴ�'ĮĨò

ǲǰǱȭǱǭȭǪǯǯǯǯȭǫǬȭǫ 
ǪǬșǮ�ɐ�ǫǩ�| Rústica |�Ǫǭǭ�Ĩ¾æȘ

A partir de la novel·la es poden desenvolupar diversos 
temes com ara els prejudicis envers altres persones, 
l’explotació infantil o la importància dels estudis en  
l’educació dels adolescents.

ZÅþÐÆĴðķĮ�ǫǩǬǩȚ

LA VALL DELS MISTERIS
JOAN PLA
Il·lustracions de Francesc Santana 

ǲǰǱȭǱǭȭǪǯǯǯǯȭǫǮȭǯ 
ǪǬșǮ�ɐ�ǫǩ�| Rústica |�Ǫǯǩ�Ĩ¾æȘ

O�ÆďĊĮĴīķÆÆðĐ�ÌȸķĊ�ĴĸĊÐă�ĉÅ�ťĊăðĴĴĮ�ĴķīòĮĴðĪķÐĮ� 
i l’incendi provocat del bosc poden servir per a parlar 
ÌÐ�ăȸÐÌķÆÆðĐ�ĉÅðÐĊĴă�ð�īÐŦÐŘðďĊī�ĮďÅīÐ�ăȸðĉĨÆĴÐ�
ĉÐÌðĉÅðÐĊĴă�ĪķÐ�ĨīďÌķÐðŘÐĊ�ă�ĉďÌðťÆÆðĐ�ÌÐă�ĨðĮĴæÐș�
l’explotació econòmica de zones naturals i els incendis.

ZÅþÐÆĴðķĮ�ǫǩǬǩȚ�



MITGES VERITATS
LZw'qȭOO�Bw�tZA:
ǲǰǱȭǱǭȭǪǯǯǯǯȭǩǲȭǮ 
Ǫǭ�ɐ�ǫǪșǮ�| Rústica |�Ǫǩǭ�Ĩ¾æȘ

La novel·la aproxima el públic adolescent a la realitat 
sociopolítica de països en vies de desenvolupament, 
que sovint pateixen encara l’opressió dels països 
benestants. Els farà despertar l’esperit crític i de 
denúncia davant de les injustícies.
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LA FÀBRICA
GEMMA PASQUAL I ESCRIVÀ
ǲǰǱȭǱǭȭǪǯǯǯǯȭǲǲȭǰ 
Ǫǭ�ɐ�ǫǪșǮ�|�tĸĮĴðÆ�ĮďăĨÐĮ�|�Ǫǭǭ�Ĩ¾æȘ

El llibre és molt adequat per a tractar temes com ara 
l’explotació infantil, les drogues, l’amistat,  
la solidaritat, el medi ambient, la contaminació,  
la igualtat d’oportunitats, l’educació en el respecte 
dels drets i deures de les persones, i el coneixement  
i la pràctica dels drets humans.

ZÅþÐÆĴðķĮ�ǫǩǬǩȚ�

NIT DE DIVENDRES
JORDI SIERRA I FABRA
ǲǰǱȭǱǭȭǪǯǯǯǯȭǬǮȭǮ 
Ǫǭ�ɐ�ǫǪșǮ�|�tĸĮĴðÆ�ĮďăĨÐĮ�|�ǫǯǭ�Ĩ¾æȘ

La novel·la aborda el racisme, fa descobrir els efectes 
negatius de l’alcohol i les drogues en l’organisme  
i ajuda a valorar críticament el paper que tenen  
les colles i les tribus urbanes en el desenvolupament 
de la personalitat dels joves.
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ET RECORDE, AMANDA
GEMMA PASQUAL I ESCRIVÀ
ǲǰǱȭǱǭȭǪǯǯǯǯȭǬǫȭǭ 
Ǫǭ�ɐ�ǫǪșǮ�|�tĸĮĴðÆ�ĮďăĨÐĮ�|�Ǫǯǩ�Ĩ¾æȘ

OȸďÅī�ÑĮ�ķĊ�ÅďĊ�ďĨďīĴķĊðĴĴ�ĨÐī��īÐŦÐŘðďĊī� 
sobre la repressió que comporten les dictadures  
i desenvolupar el sentit crític i el compromís dels joves 
davant de situacions injustes.
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MARINA
GEMMA PASQUAL I ESCRIVÀ
ǲǰǱȭǱǭȭǪǯǯǯǯȭǫǱȭǰ 
Ǫǭ�ɐ�ǫǪșǮ�|�tĸĮĴðÆ�ĮďăĨÐĮ�|�Ǫǭǭ�Ĩ¾æȘ

Aquesta narració és excel·lent per a tractar  
diversos temes com ara el feixisme, el racisme, 
l’emigració, l’amistat, la situació laboral de la dona  
o les diferències que hi ha entre un poble i una  
gran ciutat.

ZÅþÐÆĴðķĮ�ǫǩǬǩȚ

L’ÚLTIM VAIXELL
GEMMA PASQUAL I ESCRIVÀ
ǲǰǱȭǱǭȭǪǯǯǯǯȭǫǲȭǭ 
Ǫǭ�ɐ�ǫǪșǮ�|�tĸĮĴðÆ�ĮďăĨÐĮ�|�ǫǫǭ�Ĩ¾æȘ

La novel·la és un text molt adequat per a tractar 
temes com ara les guerres, el feixisme, l’amistat,  
la solidaritat, la igualtat d’oportunitats, l’educació  
en el respecte als drets i deures de les persones, 
l’educació per a la pau, la democràcia i el coneixement 
i la pràctica dels drets humans.
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LA POR QUE NO S’ACABA MAI
DOLORS GARCIA I CORNELLÀ
ǲǰǱȭǱǭȭǪǯǯǯǯȭǬǪȭǰ 
Ǫǭ�ɐ�ǫǪșǮ�|�tĸĮĴðÆ�ĮďăĨÐĮ�|�ǪǬǯ�Ĩ¾æȘ

La novel·la se centra en l'assetjament escolar, 
caracteritzat per la violència física o psíquica que, 
ĮÐĊĮÐ�ÆĨ�ĴðĨķĮ�ÌÐ�þķĮĴðťÆÆðĐș�ĨďīĴÐĊ��ĴÐīĉÐ�
sistemàticament alguns adolescents sobre companys 
i companyes de classe.
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