
NOVETATS DESMEBRE 2018 

Títol: Els Cinc tresors 

Autor/a: Chamblain, Joris 

Publicació: Barcelona : Alfaguara, 2018 

Signatura: IC Cha 

Sinopsi: Hola, em dic Cirera. Tinc deu anys i mig i el meu somni és ser escriptora. El 
truc que jo tinc és observar la gent, imaginar-me la seva vida, els seus secrets... 
L'altre dia, al taller d'enquadernació de la Sandra vam trobar un cofre misteriós ple 

de partitures antigues, i a dins del cofre es deia que aquell era el primer de cinc tresors... 

Consulta'l al catàleg Aladí 

 

 

Títol: Hilda y el trol. 

Autor/a: Pearson, Luke 

Publicació: [Granada] : Barbara Fiore, cop. 2013 

Signatura: IC Pea 

Sinopsi: Esperits del mar, gegants, estranys homes de fusta i trols. Les 
excursions d'Hilda mai es limiten al regne de l'ordinari. En aquesta excursió 
ens esperen unes quantes sorpreses però com diu la Hilda: " Així és la vida de 
l'aventurer". 

Consulta'l al catàleg Aladí 

 

Títol: ¡Sonríe! 

Autor/a: Telgemeier, Raina 

Publicació: Madrid : Maeva, 2016 

Signatura: IC Tel 

Sinopsi: La Raina només vol ser normal. Per una nìt, després d'una reunió dels 
scouts, cau i es trenca les dents. Els mesos següents seran una tortura per a ella: 
l'hauran d'operar, li posaran ferros a les dents, haurà de portar casc i fins i 
tot...dents falses. 

Consulta'l al catàleg Aladí. 

http://aladi.diba.cat/record=b1892630~S46*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1737011~S46*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1821567~S46*cat


Títol: Hermanas 

Autor/a: Telgemeier, Raina 

Publicació: Madrid : Maeva, 2017 

Signatura: IC Tel 

Sinopsi: La Raina volia una germana, però quan va néixer            l' Amara les 
coses no van sortir com ella esperava. A través de flashbacks, la Raina relata les 
diverses topades amb la seva germana petita. Però un llarg viatge en cotxe des 
de San Francisco a Colorado potser li dona la oportunitat d'acostar-s'hi. Al cap i 

a la fi són germanes. 

Consulta'l al catàleg Aladí 

 

Títol: Drama 

Autor/a: Telgemeier, Raina 

Publicació: Madrid : Maeva, 2018 

Signatura: IC Tel 

Sinopsi: A la Cullie li encanta el teatre. La obra que es representarà aquest any 
és  La luna sobre el Mississipi, i encara que no és massa bona cantant, accepta de 
bon grat una feina d'escenògrafa. Però aquest  no serà l' únic  al·licient del curs, 
perquè dos germans bessons guapíssims entren en escena... 

Consulta'l al catàleg Aladí 
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