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Títol: Comença l'ESO : campi qui pugui 

Autor/a: María Menéndez-Ponte 

Editorial: Estrella Polar, 2017 

Signatura: I*** Men 

Sinopsi: 

Potser penses que començar l'ESO mola, però la veritat és que l'insti és un lloc ple 

de trampes i, si no estàs a l'aguait, pot convertir-se en un autèntic infern. Coses 

dolentes de començar l'ESO. T'atreveixes a estrenar-te a l'insti amb el Noè i la Puri? Doncs lliga't bé el cinturó, 

que comença l'ESO... 

Consulta'l al catàleg Aladí. 

 

Títol: Caos a l'insti (Col.: El desastrós Max Crumbly vol. 2) 

Autor/a: Rachel Renée Russell 

Editorial: Estrella Polar, 2018 

Signatura: I*** Rus 

Sinopsi: 

Torna Max Crumbly, la nova sèrie de l’autora del Diari d’una penjada. En Max 

Crumbly s’enfronta al lloc més terrorífic que es podia imaginar: l’Institut de 

Secundària de South Ridge. El nostre protagonista ha aterrat en una superpizza amb ració extra de carn, 

després d’haver-se passat mitja nit recorrent el sistema de ventilació de l’institut! El trinxaran com si fos 

mozzarella a sobre la crosta d’aquella maleïda pizza? Podrà la seva amiga i companya, l’Erin, la supercrac de 

la informàtica, ajudar-lo a sortir amb vida d’aquesta situació tan complicada? 

Consulta'l al catàleg Aladí. 

 

 

http://aladi.diba.cat/record=b1859719~S46*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1887401~S46*cat


Títol: Soc noia 

Autor/a: Hayley Long 

Editorial: Estrella Polar, 2017 

Signatura: I*** Lon 

Sinopsi: 

Tots els consells necessaris per sobreviure a la pubertat, mentre et pixes de riure! Hi 

ha dies en què ser noia no sembla precisament un camí de roses... Com enfrontar-se 

a la selva de la teva classe quan t’han sortit grans en llocs que ni tan sols sabies que 

existien, els teus pits són massa grans (o massa petits) i les teves amigues et fan el 

buit? 

Hayley Long, autora de novel·les juvenils i professora de secundària, ha volgut compartir amb tu una guia 

clara i molt divertida sobre el que suposa ser noia a la teva edat. 

Consulta'l al catàleg Aladí. 

 

Títol: Atenció. Pot contenir rialles (Col. El món del Norm Vol. 1) 

Autor/a: Jonathan Meres 

Editorial: Brúixola, 2013 

Signatura: I*** Mer 

Sinopsi: 

El Norm encara no ha entès que…1. El món no gira al voltant seu.2. Quan el seu pare 

està irritat, se li infla una vena al front.3. A hores d' ara hauria d' haver esbrinat on és el vàter (més que res 

perquè ja fa més de tres mesos que la seva família i ell s' han mudat).El Norm té claríssim que …1. Necessita 

personalitzar la seva bicicleta. 2. Està escurat. 3. Quedar-se amb uns diners que no són seus no està gaire ben 

fet. 4. Dir-li «mama» a la teva profe davant de tota la classe no mola. 5. Els carbassons poden ser molt 

perjudicials per a la salut (sobretot si el teu avi te' ls llança al cap). 6. El món és superinjust amb ell.Atreveix-

te a descobrir el món del Norm!!Atenció: pot contenir rialles! 

Consulta'l al catàleg Aladí. 

 

 

 

http://aladi.diba.cat/record=b1878537~S46*cat
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