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Col·lecció Art trapella
Una col·lecció per descobrir l’artista que tots portem a dins.
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El quadrat de Mondrian vol ser ciclop
Violeta Monreal

El quadrat de Mondrian vol ser ciclop i necessita 
ajuda per aconseguir-ho. Amb esforç i molta 
imaginació, intentarà fer realitat el seu somni.

El cercle de Miró vol ser esquelet
Violeta Monreal

El cercle de Miró vol ser esquelet i haurà  
de demanar ajuda a diversos quadres  
per aconseguir-ho. Es farà realitat, el seu somni?

Il·lustradora:  
Violeta Monreal

ISBN: 978-84-16661-69-5

Temes i valors:  
Educació artística, fantasia

La taca de Paul Klee vol ser pirata
Violeta Monreal

La taca de Paul Klee vol ser pirata per viatjar  
a l’arbre dels desitjos i demanar-li una cosa  
molt important.

Il·lustradora:  
Violeta Monreal

ISBN: 978-84-16661-77-0

Temes i valors:  
Educació artística, fantasia

Il·lustradora:  
Violeta Monreal

ISBN: 978-84-16661-68-8

Temes i valors:  
Educació artística, fantasia

El triangle de Malèvitx vol ser superheroïna
Violeta Monreal

El triangle de Malèvitx vol ser superheroïna i haurà de 
demanar ajuda a diversos quadres per assolir  
el seu objectiu.

Il·lustradora:  
Violeta Monreal

ISBN: 978-84-16661-71-8

Temes i valors:  
Educació artística, fantasia
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Il·lustradora:  
Mercè Canals

ISBN: 978-84-16661-61-9

Temes i valors: Amistat,  
aventura, convivència social, 
educació ambiental

Perill al bosc
Susana Peix

Després d’una nit de tempesta, una espurna  
es desperta dins l’escletxa del tronc d’una alzina 
centenària. Però l’Espurneta està molt espantada, 
perquè sap que d’un moment a l’altre es pot apagar. 
Aleshores sent algú que grata l’escorça de l’alzina... 
És un esquirol que busca un cau per passar-hi l’hivern 
i que en veure l’Espurneta s’adona d’un gran perill: 
aquella petita guspira pot calar foc al bosc!

Els mitjons de l’ogre
Maria Carme Roca

En Maties és un ogre tranquil i força eixerit 
que col·lecciona mitjons. De cop i volta, i sense 
comprendre’n el motiu, s’adona que en perd alguns. 
On són els seus estimats mitjons?

Il·lustradora:  
Eva Sans

ISBN: 978-84-16661-07-7

Temes i valors: Aventura,  
diversitat, fantasia, humor

www.jollibre.com

La Castanyera i en Patufet salven els contes
Gemma Pasqual i Escrivà i Guillem Soler Pasqual

La Castanyera i en Patufet salven els contes, però  
no ho fan sols: els acompanyen el Mag Merlí, la 
Rínxols d’Or, la Blancaneu, els set nans i molts més!  
I tu? Els vols acompanyar en aquesta gran aventura?

Il·lustradora:  
Marta Antelo

ISBN: 978-84-16661-67-1

Temes i valors: Aventura, 
fantasia, humor

Rebaves!
Jordi Fenosa

—Rebaves, quin fred! —diu el llimac Octavi quan surt  
de l’enciam que s’està cruspint. És clar que encara no 
sap que l’enciam ha estat collit i ficat dins d’una nevera, 
on coneixerà tot de personatges curiosos: la Pepa,  
el Micaco, el Tuf... i també els Potingues!

Il·lustradora:  
Assumpta Codina

ISBN: 978-84-16661-90-9

Temes i valors: Amistat, aventura
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A El codi secret descobriràs com és la 
substància misteriosa que relaciona 
tots els éssers vius, des del bacteri 
més petit fins a un ésser humà o una 
flor. Sembla interessant, oi? Doncs 
obre aquest llibre i pensa, imagina i 
investiga. 

A El palau de la ment t’endinsaràs en 
els misteris del cervell, descobriràs 
les funcions d’aquest òrgan increïble 
i com en podem tenir cura. Sembla 
interessant, oi? Doncs obre aquest 
llibre i pensa, imagina i investiga. 

A Els primers éssers humans 
descobriràs què és l’evolució i com 
eren i vivien els homínids que van 
precedir la nostra espècie. Sembla 
interessant, oi? Doncs obre aquest 
llibre i pensa, imagina i investiga. 

A La gran explosió trobaràs resposta 
a molts dels misteris i interrogants 
relacionats amb l’Univers. Sembla 
interessant, oi? Doncs obre aquest 
llibre i pensa, imagina i investiga. 
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Col·lecció Científicament
És una col·lecció per a ments curioses. T’atreveixes  
a comprovar com pot ser de divertida la ciència?

NO TE’N PENEDIRÀS…
El codi secret 
Il·lustradora: Ana Seixas

ISBN: 978-84-18650-02-4

Temes i valors: Ciència

El palau de la ment 
Il·lustrador: Andrés Lozano

ISBN: 978-84-18650-01-7

Temes i valors: Ciència

Els primers  
éssers humans 
Il·lustradora: Verónica Grech

ISBN: 978-84-18650-04-8

Temes i valors: Ciència, 
convivència social

La gran explosió 
Il·lustradora: Irene Moresco

ISBN: 978-84-18650-00-0

Temes i valors: Ciència

La terra s’escalfa 
Il·lustradora: Laufer

ISBN: 978-84-18650-03-1

Temes i valors: Ciència, educació 
ambiental, responsabilitat

Ana Alonso

A La terra s’escalfa descobriràs com 
i per què ha canviat el clima al llarg 
del temps, com ens afecta i què 
podem fer per millorar la situació. 
Sembla interessant, oi? Doncs obre 
aquest llibre i pensa, imagina  
i investiga. 
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Il·lustrador:  
Quentin Blake

ISBN: 978-84-16661-15-2

Temes i valors: Amistat, aventura, 
humor, imaginació, món animal

La Girafa, el Pelicà i jo
Roald Dahl

A La Girafa, el Pelicà i jo (un mico), els protagonistes 
són els millors netejafinestres sense escales del món 
i volen viure amb tu les aventures més esbojarrades. 
Per fer-les, compten amb l’ajuda d’un nen que 
somia tenir una confiteria, d’un excèntric duc, d’una 
riquíssima duquessa i d’un terrible bandit anomenat 
«El Cobra».

Una cangur excepcional
Teresa Guiluz

Els pares d’en Max tenen una intensa vida social i 
això fa que sovint hagin de deixar el seu fill a càrrec 
d’una cangur. Ell ha desenvolupat l’habilitat de 
desempallegar-se’n el primer dia, o el segon a tot 
estirar, per això les cangurs desfilen per casa seva  
a cabassos. Fins que un dia, per error, es topa amb  
la Lisa, que no és ben bé una cangur...

Il·lustrador: 
Luciano Lozano

ISBN: 978-84-18650-08-6

Temes i valors: Amistat, aventura, 
educació ambiental 

Tocar el cel amb els dits
Pep Molist

Qui no ha volgut alguna vegada tocar el cel amb 
els dits? Qui no té un grapat de somnis? Tots ho 
hem desitjat, tots en tenim i de vegades és ben fàcil 
d’aconseguir! A Tocar el cel amb els dits, hi trobaràs 
expressions que adquireixen un significat diferent  
i que no són el que semblen si les entenem des de la 
mirada fresca dels infants.

Il·lustrador:  
Christian Inaraja

ISBN: 978-84-16661-87-9

Temes i valors: Educació 
ambiental, imaginació
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Il·lustrador:  
Quentin Blake

ISBN: 978-84-16661-26-8

Temes i valors: Amistat, 
convivència social, imaginació

Versos perversos
Roald Dahl

Si ets dels que ja no es prenen seriosament els 
contes de fades, aquest llibre és per a tu. Sabies 
que la Blancaneu era la cap d’una banda de nans 
apostadors? Que la Rínxols d’Or no era tan tendra  
i que la Caputxeta Vermella col·leccionava abrics  
de pell de llop? Roald Dahl reinventa sis dels seus 
contes favorits.

El Dit Màgic
Roald Dahl

Una nena de vuit anys té un do increïble: cada 
vegada que s’enfada, el seu Dit Màgic llança càstigs 
sorprenents i transforma les persones en animals. 
Això és el que els va passar als Gregg, els seus veïns 
caçadors, a qui va apuntar amb el dit i es van 
convertir en ànecs!

Il·lustrador:  
Quentin Blake

ISBN: 978-84-16661-24-4

Temes i valors: Aventura, educació 
ambiental, humor

Acqua alta
Cinta Arasa

La Lauretta té gairebé tretze anys i un pla secret: 
salvar Venècia, que s’està enfonsant per culpa del 
canvi climàtic. Compta amb alguna ajuda, i sobretot, 
amb la saviesa del seu avi, Giuseppe Orologio. Ell és 
el millor rellotger de la ciutat. A més, detecta quan hi 
haurà acqua alta abans que n’hi hagi, o ho detectava  
fins fa poc... Per què? I quina relació tenen els seus 
rellotges amb el pla de la Lauretta?

Il·lustradora: Dàlia Adillon

ISBN: 978-84-18650-10-9

Temes i valors: Amistat, educació 
ambiental, fantasia

Tots sis
Alegria Julià

La Mercè, el Marc, la Maria, el Miquel, la Marta i 
el Marçal Mas, les sis emes, són els protagonistes 
d’aquest llibre. Sis germans junts? No, no, són cosins, 
però són inseparables! Déu n’hi do! Quin embolic, oi?

Il·lustrador: Miguel Bustos

ISBN: 978-84-16661-89-3

Temes i valors: Amistat, aventura, 
convivència social, educació 
ambiental, imaginació, solidaritat
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Il·lustrador:  
César Barceló

ISBN: 978-84-16661-63-3

Temes i valors: Amor, 
desenvolupament personal, 
solidaritat

Vivim en una crisi.  
Bufa, quins embolics, avi Mateu!
Anna Gasol

En Roc ens explica el seu dia a dia i el de la seva 
família a través de les cartes que escriu al seu avi 
Mateu, que ja és mort. Així, sabrem que el seu pare 
no té feina i que això afecta tot el seu entorn. Però ell 
busca la manera de sortir-se’n de tot i ho fa prou bé.  
A més, està enamorat, coneix gent gran estupenda…  
i moltes més coses que anirem descobrint!

Cor d’aram
Maite Carranza i Júlia Prats

La Greta té una amiga molt especial: la Lamp, un 
robot domèstic que fa la feina d’àngel protector.  
Fa un munt d’anys que viuen juntes i són carn i ungla. 
Però la Lamp és un model antic i darrerament ha 
començat a desbarrar. La Greta està tipa que a 
l’escola se’n fumin d’ella i, sobretot, que el seu robot  
li capgiri la vida.

Il·lustrador:  
Sr. Sánchez

ISBN: 978-84-18650-07-9

Temes i valors: Amistat, aventura, 
desenvolupament personal, família

L’estiu de les llums misterioses
Miquel Arguimbau

L’Albert viurà un estiu de trobades inesperades, amb 
fenòmens difícils de creure i moltes emocions. Per 
primera vegada tindrà una llarga convivència amb 
els avis que viuen a Mallorca i amb la seva cosina 
Margalida, amb qui descobrirà uns diaris amb titulars 
referents a l’aparició d’ovnis a les illes Balears. 

Il·lustradora:  
Cinta Arribas

ISBN: 978-84-18650-12-3

Temes i valors: Família, misteri
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Il·lustració de la coberta: 
Xan López

ISBN: 978-84-18650-13-0

Temes i valors: Amistat, amor, 
aventura, fantasia

L’Albert i l’enigma de l’ou daurat
Roc Olivé

Quan l’Albert fa 12 anys, com tots els habitants 
d’Arcosània, rep un regal molt especial: el seu 
dinosaure bessó. Canviarà d’escola per aprendre 
a connectar-hi i, malgrat que al principi té pors i 
dubtes, farà un munt d’amics però també es trobarà 
alguns enemics perillosos. A més a més, als edificis 
de l’escola, segons diu la llegenda, s’hi amaga un ou 
daurat que conté un gran poder.

Disset Robinsons 
Josep Górriz

Disset alumnes d’una classe fan unes colònies 
inoblidables a la muntanya. L’últim dia, quan tornen, 
arriben a un paratge que no han vist mai, tot i que 
alguns coneixen aquelles valls. On són els professors? 
Com és que els camins no duen enlloc? De qui són  
els udols que esquerden la terra? La supervivència  
no serà fàcil. Ni s’imaginen el que els espera!

Il·lustració de la coberta: 
Bartolomé Seguí

ISBN: 978-84-18650-09-3

Temes i valors: Amistat, amor, 
aventura, fantasia

Sense filtres
Maria Carme Roca

Des que ha fet els tretze anys, a l’Anton li surt tot del 
revés. A més, ja no és un secret l’enamorament que 
sent per la seva professora. Ho sap tothom! Ell creu 
que la culpa la té la Greta, la seva veïna raríssima. 
L’Anton està convençut que li ha llançat una mena 
de maledicció: «Prepara’t pels tretze!», li va dir pel 
seu aniversari. És normal que et diguin això? No. És 
possible que una xifra et canviï la vida? Doncs sí.

Il·lustració de la coberta:  
El Marquès

ISBN: 978-84-16661-93-0

Temes i valors: Amistat, 
desenvolupament personal, família
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Isaac Palmiola

Il·lustració de la coberta:  
Ana Oncina

Una oportunitat  
per al Nívan  

ISBN: 978-84-16661-96-1

Temes i valors: Amistat, aventura, 
esport, família

Desafiament a 
l’emperador  

ISBN: 978-84-18650-20-8

Temes i valors: Amistat, aventura, 
esport

L’últim partit   

ISBN: 978-84-18650-16-1

Temes i valors: Amistat, esport, 
família, llibertat
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El Nívan Viengon ha crescut en un orfenat  
del planeta UH58, menyspreat perquè pertany  
a la raça humana. A l’univers no hi ha espai  
per a la llibertat, però sí per al futbol i ell té  
un gran do per a aquest esport. L’oportunitat  
de demostrar-ho apareixerà de la mà d’un 
home misteriós que canviarà la seva vida  
per sempre.  
 
Nous aires d’esperança recorren el planeta 
Terra...

El Nívan Viengon sobreviu de miracle a un 
intent d’assassinat. Sap que l’emperador en 
persona ha donat l’ordre que l’executin, però no 
contempla l’opció de fer-se enrere. Continuarà 
endavant malgrat l’immens poder del seu 
enemic. El seu objectiu és guanyar la Champions 
Interplanetària. Només així podrà demostrar  
a tot l’univers que els humils poden vèncer  
i empènyer-los cap a la revolta. 

Col·lecció Cròniques de la Champions  
Interplànetaria

La ferotge repressió imperial creix a mesura  
que els aires de rebel·lió s’escampen per tot 
l’univers i el Nívan està disposat a exercir un 
paper crucial en la lluita. Per fer-ho, necessita 
guanyar la Champions Interplanetària. Però 
el trofeu no li interessa gens ni mica. L’únic 
que vol és tenir l’oportunitat d’estar a prop de 
l’emperador.
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Els crims de la taula periòdica
Xavier Duran i Jordi de Manuel

La Jana, en Nico, la Cora i en Malik troben en Paco, 
un sensesostre amb qui conversen sovint, mort 
inesperadament al parc del costat de l’institut. 
Una carta de pòquer entre la roba del cadàver i les 
estranyes circumstàncies de la mort fan sospitar la 
sergent Lídia Sànchez i l’agent Pau Ribó que podria 
tractar-se d’un crim. En els dies següents, pels parcs 
de la ciutat, hi ha més morts sospitoses d’indigents.  
L’Àlex València, professor de química de l’institut,  
i la periodista Clara Rima també es pregunten què 
hi ha rere els crims misteriosos, uns crims que tenen 
relació amb la taula periòdica dels elements.

L’amor és massa complicat
Andrés Guerrero

Quan l’amor arriba, ens trenca. Ens fa perdre  
el son. Però, també ens dona tota l’alegria del món, 
esperança i una força infinita. Així de fàcil. Així  
de complicat. De vegades, massa complicat.  
Per aquest llibre i aquestes històries d’amor.  
Breus històries d’amor.

ISBN: 978-84-16661-76-3

Temes i valors: Amor, diversitat, 
relacions humanes

Ens veiem demà
Diversos autors

Els nois i les noies del futur utilitzen una tecnologia 
dissenyada per fer-nos la vida més fàcil: una xarxa 
social que t’envia les notificacions amb hologrames, 
un assistent ocular que et fa veure allò que demanes, 
uns supermercats que conserven la meitat de la 
població congelada, un casc de realitat virtual que et 
transforma en un avatar, una injecció que t’inocula 
nanorobots o unes lents de contacte que embelleixen 
la realitat.

ISBN: 978-84-18650-06-2

Temes i valors: Convivència social, 
família

ISBN: 978-84-16661-92-3

Temes i valors: Misteri

Barcelona escape room
Àngel Burgas

A la Berta no li agraden les activitats o celebracions 
basades en l’artifici i la mentida. Per això mai no ha  
fet cap escape room. Com s’ha d’empassar que tot 
allò que li proposen és de debò? Els seus amics la 
conviden a fer-ne un. Ella, sense ser conscient que ha 
sortit del joc, entra en una partida real i esfereïdora 
per tot Barcelona, l’objectiu de la qual no és trobar 
una sortida en seixanta minuts, sinó salvar la vida 
d’una persona.

ISBN: 978-84-18650-14-7

Temes i valors: Responsabilitat

www.jollibre.com
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Clàssics
Una col·lecció que té com a objectiu facilitar la lectura d’aquests textos, buscar-ne  
la vigència i la universalitat perquè l’alumnat hi vegi un reflex del seu propi temps.

ISBN: 978-84-16661-38-1

Temes i valors: Amistat, aventura, 
fantasia

La història interminable
Michael Ende

L’Emperadriu Infantil està malalta de mort i el seu 
regne corre un greu perill. La salvació depèn de 
l’Atreiu, un valent guerrer de la tribu dels pells verdes, 
i d’en Bastian, un nen tímid que llegeix amb passió un 
llibre màgic. Mil aventures els portaran a reunir-se i a 
conèixer una fabulosa galeria de personatges i, junts, 
donaran forma a una de les grans creacions de  
la literatura de tots els temps.

Llibre de les bèsties
Ramon Llull. Adaptació de Laura Borràs

El Lleó és elegit rei i Na Renard, una guineu molt 
astuta, vol prendre el poder maquinant tot un seguit 
d’intrigues. En aquesta faula, Ramon Llull fa una 
crítica de la societat del final del segle xiii, on els 
protagonistes són els animals, que, amb les seves 
lluites i les seves actituds, representen i satiritzen  
el món dels humans.

ISBN: 978-84-9047-680-2

Temes i valors: Conflicte polític, 
pau, resolució de conflictes

Terra baixa
Àngel Guimerà

Una lectura actual de Terra baixa ens permet  
anar més enllà del simbolisme modernista  
i centrar la mirada en el discurs de la sang,  
la passió i el mercadeig en una obra que és  
un peculiar conglomerat de tendències diverses  
que la dramatúrgia de Guimerà sap unificar.

ISBN: 978-84-16661-58-9

Temes i valors: Amistat, amor, 
convivència social, família

Vampira.  
Ser o no ser, aquest és el dilema
Gemma Pasqual i Escrivà

La Núria, una jove vampira del nostre temps, 
acompanyada del seu avi, el comte Estruc, intenta 
desbaratar els plans malèfics d’uns malvats humans 
que es creuen d’una raça superior i volen apoderar-se 
del món.

ISBN: 978-84-16661-44-2

Temes i valors: Fantasia

www.jollibre.com
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