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Pere i el Llop
Sergei Prokofiev

Un bon dia de matí, Pere va eixir al prat verd  
que hi havia davant de sa casa. Allà va trobar  
un Ànec, un Ocell, un Gat i… un enorme Llop gris! 
Com que era un xiquet valent, els va plantar cara. 
Què va passar després?

Adaptació i il·lustradora:  
Ayesha L. Rubio

ISBN: 978-84-16666-04-1

Temes i valors: Responsabilitat,  
valentia

El secret d’Òscar
Ricardo Alcántara

L’osset Òscar té un secret: dorm amb un  
gos de peluix per no tindre por. Però no  
s’atreveix a explicar-ho a ningú perquè es  
pensa que se’n riuran. Fins que un dia ho  
explica a una de les seues millors amigues,  
que l’anima i no se’n riu.

Il·lustrador:  
Emilio Urberuaga

ISBN: 978-84-16666-00-3

Temes i valors: Amistat, aventura,  
convivència social
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Il·lustradora:  
Eva Sans

ISBN: 978-84-16666-03-4

Temes i valors: Aventura, 
diversitat, fantasia, humor

Els calcetins de l’ogre
Maria Carme Roca

Maties és un ogre tranquil i molt espavilat que 
col·lecciona calcetins. De colp i volta, i sense 
comprendre’n el motiu, s’adona que en perd alguns. 
On estan els seus estimats calcetins?

Hi ha un pèl a la sopa!
Carles Cano

Aquell xiquet odiava la sopa i cada vegada que n’hi 
havia per a dinar armava un canyaret de mil dimonis. 
El que no es podia esperar era que un dia trobaria  
un pèl a la sopa i faria un crit tan gran, que son pare 
es tiraria de cap al plat i allà dins trobaria... Ostres!, 
no puc seguir; si no, t’ho conte tot i les històries són 
dins dels llibres, no fora.

Il·lustradora:  
Carmela Mayor

ISBN: 978-84-16666-96-6

Temes i valors: Aventura,  
humor, relacions humanes

www.jollibre.com

Les formigues s’han constipat
Maria Carme Roca

La terra fa dies que tremola. La iaia d’Anna té 
molt clar quina n’és la causa: les formigues s’han 
constipat. Però ningú no fa cas de les històries de la 
iaia. Anna no sap què pensar-ne. Potser és que la iaia 
caduqueja? Què tenen a veure les formigues  
i els terratrémols?

Il·lustrador:  
Isaac Bosch

ISBN: 978-84-16666-05-8

Temes i valors: Educació 
ambiental, família, imaginació, 
món animal

Misteriosa desaparició a la marjal
Joaquina Barba

Una ànega que viu a la marjal espera, amb 
impaciència, l’arribada dels seus fillets i es mostra 
molt encuriosida per un dels ous que ha post, que és 
de color daurat. Però la tranquil·litat es trenca quan 
l’ànega descobreix que l’ou daurat ha desaparegut 
del niu. Naixerà algun pollet de l’ou daurat?

Il·lustradora:  
Marta Antelo

ISBN: 978-84-16666-73-7

Temes i valors: Família, misteri, 
món animal
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Aventura pirata a la biblioteca
Irene Verdú

Laia creu que el millor estiu de  
la seua vida ja ha arribat a la fi:  
ni tan sols sospita que, per a ella  
i per als seus nous amics, l’aventura 
de debò està a punt de començar,  
i que tots junts seran protagonistes 
d’una vella història de pirates que 
continua en el present.

Il·lustrador:  
César Barceló

ISBN: 978-84-16666-34-8

Temes i valors: Aventura,  
misteri, relacions humanes

Joan Llop,  
detectiu interactiu
Lourdes Boïgues

Un matí, la família de conills  
Pota Llarga es desperta molt 
alterada en descobrir que el iaio 
Ricard ha desaparegut. Entre 
tots els habitants del bosc, el llop 
és el primer a oferir-se per fer de 
detectiu del cas. Però no està sol: 
l’ajuda la conilleta Bibi, i… un ajudant 
d’excepció: tu mateix, que podràs 
compondre la història com més 
t’agrade. Creus que el llop és de 
confiança? Aconseguirem trobar  
el iaio?

Il·lustrador:  
Pau Valls

ISBN: 978-84-16666-70-6

Temes i valors: Aventura,  
família, misteri, món animal

Un crac de xiqueta!
Mercé Viana

Tota una família i tot un poble 
estan pendents dels progressos 
de Ximena, una xiqueta que es 
mostra extraordinària des dels 
primers dies de vida. Metges i 
metgesses especialistes intentaran 
donar explicació als canvis que 
experimenta la menuda, però només 
la iaia coneix el secret d’aquests 
prodigis.

Il·lustradora:  
Laura Miyashiro

ISBN: 978-84-16666-48-5

Temes i valors: Família, imaginació
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Bestioles fastigoses.  
El Cocodril Enorme
Roald Dahl

Bestioles fastigoses són nou relats  
en vers terroríficament divertits.  
El Cocodril Enorme narra els  
trucs enginyosos que un gran 
cocodril africà posa en pràctica 
per menjar-se els xiquets, però cap 
li dona resultat perquè els animals 
de la selva, que ajuden els xiquets, 
li desbaraten tots els plans. Ben 
prompte començaran les aventures 
per a tots.

Il·lustrador:  
Quentin Blake

ISBN: 978-84-16666-13-3

Temes i valors:  
Educació ambiental

La Girafa, el Pelicà i jo
Roald Dahl

Una girafa, un pelicà, un mico 
i Billy munten una empresa de 
«Netejafinestres sense escales». 
Junts van a la mansió del duc 
de Hampshire per netejar les 
moltíssimes finestres que té.  
Les aventures estan servides.

Il·lustrador:  
Quentin Blake

ISBN: 978-84-16666-12-6

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

Les fades són calbes
Cinta Arasa

«Les fades són calbes!», crida  
un dia Valèria a l’escola. Vol 
defensar-se i defensar sa mare.  
A partir de llavors, les dues juguen 
a inventar-se una història de 
fades, desitjos i encanteris perquè 
la malaltia que pateix la mare no 
convertisca cada dia en un dia trist. 
Potser sí que existeixen les fades...

Il·lustrador:  
Xan López Domínguez

ISBN: 978-84-16666-14-0

Temes i valors: Família, relacions  
humanes, resolució de conflictes,  
salut, solidaritat, valentia
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La nina amaziga.  
La història de la  
veritable Ventafocs
Gemma Pasqual i Escrivà

Aïxa és una xiqueta amaziga que  
es veu obligada des de ben menuda 
a treballar com a criada a la casa 
de Zahra, una xiqueta consentida 
i capriciosa que la tracta com una 
nina. Aquesta és la història d’Aïxa,  
la veritable Ventafocs, una novel·la 
de solidaritat, tendra i divertida, que 
no us deixarà indiferents.

Il·lustrador:  
Álex Herrerías

ISBN: 978-84-16666-21-8

Temes i valors: Convivència social,  
resolució de conflictes

La rosa de paper.  
Homenatge a  
Vicent Andrés Estellés
Gemma Pasqual i Escrivà

Els homes de les tisores volen tallar 
la rosa de paper de la senyora 
Teresa. La rosa és feta de bones 
notícies que han recollit els veïns  
del poble. Vicent i els seus amics 
intentaran evitar-ho.  
Ho aconseguiran?

Il·lustradora:  
Lalalimola

ISBN: 978-84-16666-15-7

Temes i valors: Amistat, conflicte polític

Marbo, Castells & Associats
Laura Borao

A voltes les relacions d’amistat o 
de família no comencen amb bon 
peu. Joel, Mireia i Boro ens conten, 
a través d’un vídeo a tres veus, 
com arriben a formar un equip 
inseparable. Junts seran capaços de 
descobrir secrets de família i també  
de resoldre un misteriós cas que 
atemoreix l’escola del poble des de 
fa algun temps. T’uneixes a aquest 
club detectivesc?

Il·lustrador:  
Julián Uribe

ISBN: 978-84-16666-59-1

Temes i valors: Amistat, aventura, misteri, 
resolució de conflictes
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El vampiret
Angela Sommer-Bodenburg

A Antoni li ha passat una cosa que 
només s’esdevé en les novel·les de 
terror o misteri que tant li agraden: 
ha conegut Rüdiger, un vampir de 
veritat. Les aventures que sempre 
ha imaginat es faran per fi realitat 
davant de la sorpresa dels seus 
pares.

Il·lustradora:  
Amelie Glienke

ISBN: 978-84-16666-47-8

Temes i valors: Aventura,  
humor, misteri, terror

El somriure de Fàtima
Josep Antoni Fluixà

Fàtima, una xiqueta síria de nou 
anys, ha fet un llarg viatge amb 
la seua família fins a arribar a un 
poble valencià. Els companys i les 
companyes d’escola la reben amb 
molta curiositat, però Fàtima no 
és capaç de parlar en cap llengua; 
ella només somriu… A poc a poc, 
descobrirem quins fets van canviar 
la seua vida i serem testimonis 
d’altres que li la tornaran a canviar. 

Il·lustradora:  
Gala Pont

ISBN: 978-84-16666-52-2

Temes i valors: Amistat,  
convivècia social, pau
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Segrestats d’incògnit
Estrella Ramon

El que menys es podien esperar 
Marta i Ferran aquella vesprada 
plujosa de novembre era que, 
per haver-se barallat a classe, 
acabarien la nit dins d’una furgoneta 
atrotinada, segrestats d’incògnit per 
un tipus més aviat poc recomanable.

Il·lustradora:  
Petra Steinmeyer

ISBN: 978-84-16666-17-1

Temes i valors: Amistat,  
aventura, misteri
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Un món per guanyar
Joan Carles Ventura

De vegades, a la gent normal li 
passen coses del tot extraordinàries. 
El jove Cesc ho descobrirà una nit 
per casualitat: quan baixa a tirar el 
fem, es troba immers de sobte en  
un univers paral·lel, on l’esperen tota 
classe d’aventures estrafolàries, 
perills inquietants i criatures 
fantàstiques.

Il·lustració de la coberta:  
Gemma Capdevila

ISBN: 978-84-16666-46-1

Temes i valors: Aventura,  
educació ambiental, imaginació

Un tresor dins d’un calaix 
Enric Lluch

Carles no es podia imaginar 
que netejar la casa dels iaios i 
ordenar-hi la paperassa li obriria 
les portes d’una de les aventures 
més trepidants de la seua vida. La 
troballa del mapa d’un antic tresor 
el porta, juntament amb la seua 
colla d’amics, a descobrir els secrets 
que s’amaguen al poble. T’atreveixes 
a obrir el calaix dels secrets?

Il·lustració de la coberta:  
Tània García

ISBN: 978-84-16666-53-9

Temes i valors: Amistat,  
desenvolupament personal, família

Una setmana tirant de rock
Gemma Pasqual i Escrivà

Guillem ha suspés tres assignatures 
i sap del cert que els pares no el 
deixaran anar al concert del seu 
grup preferit, Els Pets. A més a més, 
no li queden diners per a comprar 
l’entrada. Passarà tota classe de 
peripècies i aventures a fi de poder 
anar al concert.

Il·lustració de la coberta:  
Albert Espí

ISBN: 978-84-16666-22-5

Temes i valors: Amistat, família
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En quin planeta vius?
Maria Jesús Bolta

Titu és un xiquet disposat a lluitar 
contra la galàxia sencera si Pigueta, 
la seua millor amiga, li ho demana. 
És feliç i viu ben tranquil fins que… 
Fins que un dia, la iaia Estefania 
desapareix i Titu confessa què ha 
passat. I els pares s’enfaden molt  
i l’envien a buscar-la. Però ell té 
molta por. I Pigueta, més. I aleshores 
comença una de les aventures més 
gran, més perillosa i més trepidant 
de la història de l’Univers. Això sí, 
sense eixir de casa.

Il·lustració de la coberta:  
Beatriz Castro

ISBN: 978-84-16666-86-7

Temes i valors: Aventura,  
fantasia, humor

Gerber i Madhubala
Carles Cortés

Gerber és un pastor d’ovelles 
de dotze anys que coneix pam a 
pam la muntanya del Maigmó, on 
porta a pasturar cada dia el seu 
ramat. Una nit de tempesta, una 
de les seues ovelles desapareix i 
el xiquet s’endinsa a la muntanya 
per trobar-la. Aquesta cerca el fa 
descobrir que aquell espai, que ell 
creu conéixer tan bé, amaga molts 
secrets del passat i molts misteris. 
Aconseguirà resoldre’ls? I la seua 
ovella, la trobarà?

Il·lustració de la coberta:  
Aitana Carrasco Inglés

ISBN: 978-84-16666-95-9

Temes i valors: Amistat, aventura,  
diversitat, educació ambiental, misteri

Sango Tani (la vall de Corall)
Gràcia Jiménez

Quim i Pepa passen l’estiu a cal iaio 
Tomeu, sense mòbils ni tauletes. 
Les golfes de la casa i alguns llibres 
vells es converteixen en el seu 
refugi. Així, entren en un món ple 
de fantasia, situat en mars exòtics 
i protagonitzat per dracs marins, 
que els permet allunyar-se dels 
problemes dels adults.

Il·lustració de la coberta:  
Mercé López

ISBN: 978-84-16666-42-3

Temes i valors: Aventura, família,  
fantasia, relacions humanes
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Deixar volar coloms
Lliris Picó

Rosella recorda la seua infantesa 
i joventut durant els anys 70 i 80 
en un poble de l’interior d’Alacant. 
Les relacions entre els familiars, 
el veïnat i les amistats marquen 
la seua vida i les seues il·lusions. 
La protagonista somia en el futur, 
deixa volar coloms, però els 
esdeveniments fan que els coloms 
vagen tornant a poc a poc a casa.

ISBN: 978-84-16666-37-9

Temes i valors: Amor, crítica social,  
desenvolupament personal

Cròniques distòpiques
Joan Carles Ventura

La família Martínez Martorell ixen 
d’un refugi on han passat algun 
temps confinats a causa de la 
pandèmia del Xocoxurrovid-29. 
Què troben en eixir? Com és la nova 
realitat en 2031? Cada membre de 
la família ens explicarà, a la seua 
manera, com han canviat les coses! 
Et toca a tu comprovar si aquesta 
societat del futur s’assembla a la 
nostra.

ISBN: 978-84-16666-55-3

Temes i valors: Crítica social, família

El temps d’Aila
Vicent Borràs

El virus de la incomprensió i la 
intolerància s’escampa un dia 
per l’institut i s’hi produeix una 
ruptura irreparable entre el grup 
de WhatsApp «Els de sempre». Però 
de sobte, aquest trencament, que 
per a Aila, la jove protagonista, 
suposa un tsunami vital, passa a un 
segon terme perquè una pandèmia 
s’ha instal·lat al centre de les 
nostres vides. Durant els mesos 
de confinament, Aila coneixerà les 
veritables amistats, alguns secrets 
familiars i també haurà d’aprendre 
a conviure amb les pors i les 
incerteses dels nous temps.

ISBN: 978-84-16666-49-2

Temes i valors: Amistat,  
desenvolupament personal, família
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Mitges veritats
Josep Lluís Roig

Tona, una jove de quinze anys, es 
veu obligada a anar-se’n a Yaoundé, 
capital del Camerun, quan sa mare 
canvia de feina. Ha d’adaptar-se 
a un nou institut i sobretot a una 
manera de viure molt diferent de 
la que està acostumada. Entre les 
parets de l’ambaixada on viu se sent 
presonera, però gràcies a Thonga 
descobreix la selva i els perills 
que amaga. Aquest espai natural 
desperta el seu costat més solidari 
i reivindicatiu, encara que les coses 
no acabaran exactament com ella 
havia previst…

ISBN: 978-84-16666-09-6

Temes i valors: Aventura, conflicte polític,  
convivència social, solidaritat

Marina
Gemma Pasqual i Escrivà

Marina s’ha traslladat de la seua 
tranquil·la Oliva a la precipitació 
de la ciutat de València. Res és com 
es pensava, i la dura realitat s’ha 
obert als seus ulls. És testimoni d’un 
segrest, descobreix la cara amarga 
del feixisme, del racisme... Però 
també la cara dolça de l’amor...

ISBN: 978-84-16666-28-7

Temes i valors: Convivència social,  
racisme, relacions humanes, valentia

Podem fer moltes coses
Manel Joan i Arinyó

Marc treballa, durant l’estiu, per a 
una empresa de seguretat que vigila 
els festivals musicals de més èxit 
de la Comunitat. Gràcies a la feina, 
coneix el glamur de personatges 
famosos i les misèries de persones 
que fan negoci amb les drogues, 
però sobretot té temps de descobrir 
l’amor, segurament l’aventura més 
emocionant que ha viscut fins al 
moment.

ISBN: 978-84-16666-58-4

Temes i valors: Amistat,  
amor, aventura
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