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TT

Els ulls al cel i l’ànima a la mar
Josep Ballester
64 pàg. 
978-84-7660-807-4 (Bromera)

Constel·lacions, eclipsis de lluna, planetes i 
oceans misteriosos... Fins i tot els ingredients 
d’una fórmula molt antiga d’algun bàlsam 
que ompli el cor d’esperança. D’això parla 
aquest llibre de poemes, però sobretot ens 
suggereix la història d’un saltimbanqui del 
cel que ha caigut a una mar sense portes ni 
tanques. Tot un univers a través de la màgia 
de les paraules.

gènere: poesia

temes: la bellesa del que ens envolta, la imaginació

TT

Faules
Jean de La Fontaine
Il·lustracions: Henri Galeron
120 pàg. 
978-84-18592-37-9 (Animallibres)

Redescobrim les Faules de La Fontaine. 
«Coses simulades i inventades per  
instruir o per divertir», segons la  
definició del mateix autor.

gènere: poesia

temes: la moralitat, els comportaments 
humans, les relacions

TT

Maleïda poma!
Anna Ballester
96 pàg.
978-84-9824-642-1 (Bromera)

Amb aquest llibre viatjarem a la Grècia 
clàssica per reviure un dels episodis més 
coneguts de la mitologia: el judici de Paris. 
Lluny del llenguatge tràgic, una mirada 
divertida ens presenta déus amb 
problemes quotidians i la gran història 
d’amor que va desencadenar la Guerra 
de Troia.

gènere: teatre

temes: la mitologia grega, l’amor, la discòrdia

TT

Peripècies a la cort
Josep Maria Morreres
120 pàg.
97-84-9824-179-2 (Bromera)

Peripècies a la cort ens transporta a 
l’època medieval del Tirant lo Blanc. 
L’emoció està garantida amb les divertides 
aventures i desventures d’un filòsof que 
ajuda el rei a resoldre els conflictes, molts 
realment sorprenents, que es plantegen 
davant la cort.

gènere: teatre

temes: la lògica, la justícia, l’educació en valors

Llibres de qualitat per descobrir el plaer de la lectura!
Us presentem Animalectura, el catàleg d’animació a la lectura i de visites d’autors i autores per a l’ESO. Es tracta d’una 
proposta que de segur engrescarà el vostre alumnat i us ajudarà a despertar l’interès per la lectura. El programa d’activitats 
proposat és presencial, però no dubteu a consultar-nos la possibilitat de fer una connexió en línia amb qualsevol dels nostres 
autors i autores. Què hi trobareu?

• Títols que inclouen la possibilitat de fer una trobada amb l’autor o autora, així com l’il·lustrador o il·lustradora, al 
vostre centre educatiu, una activitat enriquidora que us permetrà complementar la lectura a partir del diàleg que es 
genera en aquestes sessions. Títols amb indicació VA  i VI .

• Títols amb Lectura activa, un model de proposta didàctica per treballar les lectures a l’aula que va molt més enllà de 
la comprensió lectora tradicional i que incideix en els aspectes següents: comprensió lectora i crítica del text, lectura 
en veu alta, tertúlia literària i escriptura creativa. Títols amb indicació LA .

• Taller temàtic de lectura dramatitzada o projecte d’escenificació, amb l’assessorament d’autors professionalment 
vinculats al món del teatre i de les arts escèniques. Al vessant de poesia, presentem un projecte de treball dels textos 
poètics, com a activitat formativa i lúdica. Títols amb indicació TT .

Recordeu que totes les propostes didàctiques es poden descarregar des de la pàgina web www.animallibres.cat. Apunteu-
vos a Animallibres i comenceu a gaudir de la lectura!

PRIMER CICLE D’ESO
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L’ISARD

VA

Sempre amb texans
Anna Cabeza
192 pàg. 
978-84-17599-60-7 (Animallibres)

T’has preguntat mai d’on venen aquests 
texans que portes? Qui els ha fet? 
La Lan Hua, en Daniel, la Raquel i en 
Masango són alguns dels personatges 
que desfilen per aquesta història amb 
amor, amistat, encontres i desencontres.

gènere: novel·la realista

temes: el desenvolupament del sentit crític, 
la diversitat cultural, l’educació ambiental, 
la humanitat, la justícia, la llibertat 
individual, la solidaritat

VA

La botiga de vides
Adrià Aguacil
152 pàg. 
978-84-17599-94-2 (Animallibres)

La Júlia és una friqui: esquifida i maldestra. 
Els còmics i els llibres són els seus únics 
amics. Un dia, de camí cap a casa, un 
desconegut li dona un fullet en què 
s’anuncia una botiga de vides. Sí, allà et 
pots comprar una vida nova. A canvi, 
però, la teva passa a estar en venda...

gènere: fantasia

temes: l’autoestima, la identitat

VA

L’inquietant (i meravellós) veí  
del tercer segona
Jaume Cela
110 pàg. 
978-84-17599-14-0 (Animallibres)

El protagonista d’aquesta història 
és molt especial: a la seva bústia hi 
ha l’etiqueta, però no el nom. Les 
meves cosines i jo vam descobrir qui 
s’amagava al tercer segona.

gènere: novel·la filosòfica contemporània

temes: el bé i el mal, els personatges 
clàssics, la literatura universal, l’educació, 
l’acompanyament, les relacions familiars

VA

L’estrany cas del detectiu 
Arsène Lutin
Francesc Puigpelat
232 pàg. 
978-84-18592-01-0 (Animallibres)

La Marta Peris explica l’emocionant 
aventura que ella i el seu germà 
van viure fa dos anys, quan els van 
segrestar els pares mentre eren a París. 
Sort que els va ajudar un veí molt 
especial: el detectiu privat Arsène Lutin.

gènere: novel·la policíaca

temes: la confiança, la família

VA  TT

Una caca de pessebre
Xavier Gonzàlez-Costa
112 pàg. 
978-84-9026-484-3 (Bromera)

La protagonista d’aquesta història 
decideix muntar el pessebre, però, en 
obrir la caixa, troba una sorpresa ben 
desagradable. Un misteri que haurà de 
resoldre amb l’ajuda de les figuretes.

gènere: teatre

temes: reflexió sobre el nadal, l’humor

VA  
Cap al nord
Carme Bou
256 pàg.
978-84-18592-66-9 (Animallibres)

La Carla té la necessitat de trencar amb 
la rutina. Acaba de tenir un desengany 
amorós i la urgència de fugir del seu 
malestar es tradueix en un viatge amb 
moto nord enllà. 

gènere: novel·la de viatges

temes: l’amistat, la confiança, la convivència, 
la decisió, el desenvolupament de l’esperit 
crític, la diversitat cultural, la llibertat 
individual, la realització personal, la 
solidaritat, la superació

VA  
La pregunta
Arturo Padilla
120 pàg. 
978-84-18592-45-4 (Animallibres)

Una novel·la que parla del dol i de la 
diversitat de religions a través d’un 
protagonista adolescent.

gènere: novel·la realista contemporània

temes: la diversitat cultural, el dol,  
la família, la religió, la superació

VA  
El dia que vull oblidar
Albert Juvany i Blanch
160 pàg. 
978-84-18592-28-7

L’Agnès i el pare tenen un pla ambiciós: 
fabricar una màquina del temps per 
recuperar el futur de la mare.

gènere: novel·la realista contemporània

temes: el dol, l’educació mediambiental,  
la família, la superació
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VA

El bolígraf de Higgs
Rubèn Montañá
176 pàg. 
978-84-16844-22-7 (Animallibres)

Acabo de trobar un bolígraf d’una 
marca que es diu HIGGS tot just quan 
estic a punt de començar una novel·la 
sobre un bolígraf que es diu HIGGS.

gènere: novel·la fantàstica i de ciència-ficció

temes: l’escola, la superació de problemes, 
l’adolescència

VA

Columna de fum
Jordi Fenosa
136 pàg. 
978-84-16844-69-2 (Animallibres)

En Ximo i la Mar treballen junts 
a l’Agrupació de Defensa Forestal 
de Molins i passen el dia vigilant 
els boscos. Ambdós sospiten que 
alguns dels últims incendis han sigut 
provocats.

gènere: novel·la realista contemporània

temes: la protecció del medi ambient, 
les conductes ecològicament reprovables

L’ISARD

VA

El darrer crit
Jordi Serra Mayoral
160 pàg. 
978-84-17599-15-7 (Animallibres)

Tot preparant un treball escolar sobre 
la pirateria, l’Amin i en Joan descobriran 
sense proposar-s’ho la veritat sobre una 
vella llegenda local.

gènere: novel·la d’aventures 
temes: les llegendes, els pirates,  
la història local

VA

Com una tempesta  
que arriba sense avisar
Glòria Marín
200 pàg. 
978-84-16844-74-6 (Animallibres)

Després d’anys d’absència, la tieta de la 
Valentina torna al poble i aviat la noia 
comença a adonar-se que no coneix la 
seva família com pensava.

gènere: novel·la contemporània

temes: les relacions familiars, les aparences, 
la llibertat personal

VA

Quatre persones diferents  
no somien el mateix
Muntsa Mimó 
192 pàg. 
978-84-17599-57-7 (Animallibres)

La Tidir, en Pol, la Clara Mei i en Bru 
han estat seleccionats per compartir 
la millor habitació d’una masia de 
vacances per a joves. Ben aviat 
s’adonaran que res no és el que sembla.

gènere: novel·la de misteri

temes: l’autonomia, la companyonia, 
la convivència, la decisió, l’honradesa, 
la humanitat

VA

Tot plegat semblava una broma
Anna Vilar
152 pàg. 
978-84-17599-45-4 (Animallibres)

L’Àlex, en Jofre i l’Ona. Tres adolescents 
amb històries colpidores a sobre 
que s’entrellacen en aquest diari de 
supervivència a tres veus.

gènere: novel·la realista

temes: l’assetjament escolar, l’adolescència, 
les aparences, les relacions interpersonals

VA

Escrivia flors a la Júlia
Lluís Gea Martínez
190 pàg. 
978-84-17599-04-1 (Animallibres)

A les darreries del segle xix, el Pinxo 
 ha hagut de créixer abans del 
que li pertocava i superar els 
convencionalismes socials de l’època per 
conquerir la noia de qui s’ha enamorat.

gènere: novel·la històrica a la catalunya 
rural del segle xix

temes: la història local, el món rural, 
el segle xix, l’amor juvenil, les relacions 
socials, les  jerarquies socials, el progrés 
laboral, els oficis

VA  LA

Una acàcia entre quatre parets
Ricardo Alcántara
192 pàg.
978-84-17599-01-0 (Animallibres)

En Pere és molt tímid i insegur, però 
quan la Sofia, una noia que va conèixer 
xatejant, insisteix a quedar per veure’s, 
decideix viatjar a Barcelona.

gènere: novel·la realista

temes: les xarxes socials, les relacions 
interpersonals problemàtiques, les relacions 
entre pares i fills, les drogodependències
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VA

No sense tu
Tessa Julià Dinarès
180 pàg. 
978-84-16844-16-6 (Animallibres)

Una nit de 1938, el pare d’una família de 
pagesos anuncia que marxa al front per 
combatre l’exèrcit franquista. La mare i 
la filla hauran de treballar de valent per 
subsistir.

gènere: novel·la històrica

temes: la vida rural, la guerra civil 
espanyola, la segona república, la resistència 
política

LA

Foc al cor
Maria Carme Roca
160 pàg. 
978-84-16844-27-2 (Animallibres)

Mentre espera l’autobús, l’Òscar veu 
cada dia un noi gitano que neteja els 
parabrises. No s’imagina com li canviarà 
la vida el dia que es coneixen.

gènere: novel·la realista contemporània

temes: les classes socials, les diferències 
econòmiques, l’educació, els estils de vida 
urbans

VA

Em dic Saül  
i sóc un noi normal
Albert López Vivancos
96 pàg.
978-84-16844-14-2 (Animallibres)

Que difícil és enfrontar-nos als propis 
sentiments! Però en Saül està decidit a 
mostrar-se tal com és.

gènere: novel·la realista contemporània

temes: el reconeixement i l’acceptació de 
les preferències sexuals, l’entorn familiar i 
social, l’amistat

VA

El noi de la novel·la
Santi Baró
112 pàg. 
978-84-16844-11-1 (Animallibres)

Viure amb la meva germana és com 
viure amb un rap. I, a més, els pares 
sempre la protegeixen i totes les culpes 
em cauen a sobre.

gènere: novel·la realista contemporània

temes: la gelosia entre germans, la família i 
personalitat, l’adolescència

VA

La sorra del rellotge
Maria Enrich
168 pàg. 
978-84-16844-40-1 (Animallibres)

La Patrícia i la Gal·la han perdut l’àvia 
per sempre. Però el descobriment d’una 
caixa amb un diari personal ho canviarà 
tot.

gènere: novel·la històrica contemporània

temes: la dona a la catalunya de postguerra

VA

No volia escriure aquest llibre
Albert Güell i Juanola
144 pàg.
978-84-16844-56-2 (Animallibres)

Susanna té uns problemes, en forma 
de companys de classe, que poden 
esguerrar la felicitat de qualsevol.

gènere: novel·la realista contemporània

temes: l’assetjament escolar, la resolució de 
conflictes personals

LA  
La filla de l’argenter
Núria Pradas
152 pàg. 
978-84-15975-81-6 (Animallibres)

En Jofre és el fill d’una família de 
pagesos que aspira a una vida millor. 
Ara, ha pres una decisió. Se n’anirà a la 
ciutat, on els homes, diuen, són lliures i 
no vassalls d’un senyor feudal.

gènere: novel·la històrica

temes: la vida dels jueus a la barcelona del 
segle xiv, les tradicions, la cultura, la dona

VA

Despertant la ira del faraó
Arturo Padilla de Juan
160 pàg.
978-84-15975-63-2 (Animallibres)

«Caurà la ira del faraó sobre aquell qui 
pertorbi el seu descans etern», diu una 
inscripció a l’entrada de la tomba que 
l’Albert i la Jasmine, arqueòlegs, han 
d’investigar.

gènere: novel·la d’aventures

temes: l’arqueologia egípcia, l’avarícia

L’ISARD
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LA

L’os polar se’n va anar  
a la platja
Valentín Coronel
144 pàg. 
978-84-9026-873-5 (Bromera)

Sabies que tots contaminem el planeta, 
sovint sense ser-ne conscients? En 
ecologia, totes les nostres accions 
tenen un gran poder i, per això, tu 
també pots ajudar a salvar el medi 
ambient!

gènere: novel·la il·lustrada

temes: l’ecologia, els consells, l’humor

LA

Diari d’una sonada
Amèlia Mora Sanromà
Il·lustracions: Alan Rabello
168 pàg. 
978-84-17599-62-1 (Animallibres)

L’Ada torna a matinar per anar a 
l’institut després de tres magnífics 
mesos de platja, d’aixecar-se tard i de 
moltes hores de tele... Com sobreviurà a 
aquest terrible avorriment?

gènere: narrativa

temes: l’arribada a l’institut, l’amistat, 
les xarxes socials

VA

La banda dels llunàtics
Francesc Puigpelat
Il·lustracions: Alan Rabello
168 pàg. 
978-84-17599-62-1 (Bromera)

L’Anita Janis treu molt bones notes i 
fa una colla d’activitats extraescolars: 
anglès, pensament computacional, 
guitarra, xinès, karate, etc. De pur estrès, 
una nit comença a patir insomni. Gràcies 
a una psicòloga, descobrirà moltes coses 
sobre ella mateixa i la seva família.

gènere: narrativa

temes: l’estrès, l’excés d’extraescolars, la família

VA

El nen que va xatejar amb  
Jack Sparrow
Francesc Puigpelat
160 pàg. 
978-84-9026-407-2 (Bromera)

Si algun dia xategeu amb Jack Sparrow, 
vigileu de dir-li sempre capità! Aquesta 
és una de les primeres coses que aprén 
Martí Blesa quan guanya un concurs 
per xatejar amb Johnny Depp.

gènere: narrativa

temes: el creixement personal

VA

Superbaguet
Martín Piñol
152 pàg. 
978-84-9026-482-9 (Bromera)

L’Artur es converteix en un superheroi 
inesperat quan una barra de pa màgica 
l’escull per convertir-se en Superbaguet, 
i així lluitar contra la malvada 
Corporació Greixosa. Vols ajudar-lo?

gènere: narrativa

temes: l’humor, l’alimentació saludable

VA

El nen que es va menjar una 
pizza amb Jack Sparrow
Francesc Puigpelat
136 pàg. 
978-84-9026-479-9 (Bromera)

Recordeu Martí? Fa poc, va conéixer en 
Pablo, un nen amb qui va compartir la 
recerca d’un tresor a l’illa Tortuga i que 
es va menjar una pizza amb Johnny 
Depp. Voleu saber fil per randa com va 
anar?

gènere: narrativa

temes: les aventures, la integració social

LA

Futur imperfecte
Manel Aljama
128 pàg. 
978-84-15975-76-2 (Animallibres)

L’any 2092, el que queda de la 
humanitat viu en ciutats protegides per 
bombolles magnètiques i governades 
per ordinadors dins d’un sistema 
totalitari.

gènere: novel·la de ciència-ficció

temes: les organitzacions socials, 
l’adolescència revolucionària, els mites

VA

No sé si vull un nòvio o un gos
Glòria Marín
120 pàg. 
978-84-15975-33-5 (Animallibres)

A l’Alba, la relació amb la seva família 
se li està fent insuportable. Per això, 
comença a escriure en una llibreta allò 
que li bull al cap.

gènere: novel·la realista contemporània

temes: els conflictes en l’adolescència, els 
trastorns alimentaris, les relacions afectives, 
l’amistat, les relacions familiars
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VA

Ànimes negres
Leandro Sagristà
200 pàg. 
978-84-9026-797-4 (Bromera)

El 4 de setembre de 1980 va quedar 
gravat per sempre en la memòria de 
David. El telèfon va sonar massa d’hora, 
amb una notícia terrible: a l’avi l’havien 
matat mentre robaven a casa seva.

gènere: novel·la històrica

temes: el pistolerisme

VA

Només vull ser jo mateix
Rodolfo del Hoyo
168 pàg. 
978-84-18592-02-7 (Animallibres)

En Pau està de pega: se li ha mort l’avi. 
A més, li han robat uns documents que 
un amic de la família tot just li havia 
lliurat per complir la voluntat de l’avi. 
La recerca del llibre també el portarà a 
descobrir un secret molt perillós. 

gènere: novel·la policíaca

temes: els secrets familiars, la identitat

VA

Pantera
Coia Valls
Il·lustracions: Pep Boatella
280 pàg.
978-84-18592-18-8 (Animallibres)

L’Enma decideix viatjar al Sahel amb 
l’esperança de descobrir la veritat sobre 
la mort dels seus pares i de revelar el 
misteri de la seva naturalesa. Perquè ella 
té un secret: algunes nits desapareix i, 
quan es desperta, no sap què ha fet.

gènere: narrativa

temes: les aventures, la identitat personal

VA

Paraules, flors i pólvora
Cinta Arasa
232 pàg. 
978-84-17599-73-7 (Animallibres)

Barcelona, anys vint del segle passat. 
La Mercè és una adolescent inquieta 
i observadora. Encara té molt viu el 
record de l’avi, que ja fa dos anys que 
va morir. Ell li va transmetre l’amor a la 
llengua catalana.

gènere: novel·la realista

temes: la família, el nacionalisme

VA

El misteri de la Casa Folch
Leandro Sagristà
184 pàg. 
978-84-9026-862-9 (Bromera)

Marc sempre s’ha sentit atret pel 
misteri que envolta la Casa Folch, una 
tètrica mansió vinculada a successos 
tràgics i amagats.

gènere: narrativa

temes: la memòria històrica, el misteri

LA

Magus el mag 
(Candidat al Protagonista Jove)
Jesús Cortés
160 pàg. 
978-84-9026-337-2 (Bromera)

El mag Magus es guanya la vida amb 
els seus trucs de màgia. Al seu pas 
per Chependale haurà d’ajuda Nick 
i Henry, amenaçats pels Cobres, una 
colla de fanfarrons.

gènere: narrativa, fantasia, aventures.
temes: l’amistat, l’assetjament, 
el creixement personal

VA  TT

El joc del penjat
Josep Pedrals
104 pàg. 
978-84-18592-53-9  (Animallibres)

El protagonista d’aquesta novel·la en 
vers rimat és un noi que va començar 
a viure intensament a finals del segle 
passat. Aquesta és una història de camí, 
d’aprenentatge i d’experimentació. 
A partir de 16 anys.

gènere: novel·la en vers rimat

temes: l’amistat, l’autonomia

VA  LA

La Muntanya dels Tatuats 
Víctor Aldea
248 pàg. 
978-84-1358-107-1 (Bromera)

Un món que evoca els grans dilemes de 
la nostra època i que es desplega amb 
un enorme sentit del ritme narratiu i de 
la força de la literatura.

gènere: narrativa

temes: les desigualtats socials, les societats 
futures, la solidaritat



SEGON CICLE D’ESO

VA  Visita d’autor/a VI  Visita d’il·ustrador/a LA  Lectura Activa TT  Tallers temàtics

www.animallibres.cat www.animallibres.cat www.bromera.com

LA

La primera onada
Mariló Àlvarez Sanchis
176 pàg. 
978-84-9026-855-1 (Bromera)

Després de la Gran Guerra, la Terra ha 
quedat assolada gairebé per complet 
i la humanitat es veu abocada a posar 
en marxa un projecte d’evacuació del 
planeta, el Programa Èxode.

gènere: narrativa

temes: la distopia

TT

El diari d’Anna Frank  
Frances Goodrich i Albert Hackett
232 pàg. 
978-84-9824-439-7 (Bromera)

Qui ja ha llegit El diari d’Anna Frank 
podrà reviure, amb aquesta versió 
teatral, les emocions que desperta 
la tendra i terrible història d’una 
adolescent jueva.

gènere: teatre

temes: l’holocaust, la ii guerra mundial

LA   TT

El miracle d’Anne Sullivan 
William Gibson
136 pàg. 
978-84-9026-260-3 (Bromera)

Tot un clàssic que narra la història real 
de Helen Keller, cega, sorda i muda des 
de la infància, i de com va aprendre a 
comunicar-se gràcies a la professora 
Anne Sullivan.

gènere: teatre

temes: la superació personal, l’empatia, 
l’esforç

TT

Anar a Saturn i tornar
Marta Barceló
72 pàg.
978-84-1358-148-4 (Bromera)

A Rosa li diagnostiquen un càncer de 
pit. Obertament, ho parla amb la seua 
classe. L’acompanyen tothora el seu 
home i els fills. En un monòleg íntim 
i proper, però irònic i directe alhora, 
Rosa renuncia a qualsevol pretensió 
d’heroisme. 

gènere: teatre 
temes: l’enfermetat, la superació

TT

Un turista se suïcida
Sílvia Navarro Perramon
88 pàg.
978-84-9026-335-8 (Bromera)

Un turista japonès, una dona 
embarassada, un publicista trepa, 
una publicista enganyada, un nen 
que se sent sol... Aquests personatges 
coincidiran en el centre de la ciutat. 
Aquesta trobada canviarà les seves 
vides per sempre.

gènere: teatre 
temes: les relacions personals

TT

Okupes particulars
Toni Cabré
104 pàg.
978-84-9026-990-9 (Bromera)

Okupes particulars explica la curiosa 
peripècia de dos personatges (Ell i 
Ella) que es veuen obligats a compartir 
un pis que han ocupat per raons 
ben diverses. Desplegaran diverses 
estratègies amb l’objectiu de compartir 
el mateix sostre.

gènere: teatre

temes: les relacions personals

·  Consulteu-nos les condicions per a aquestes activitats.

·  Per tal de garantir un bon funcionament, el termini màxim  
per sol·licitar les activitats és el 31 d’octubre de 2022.

·  Les sol·licituds seran ateses per ordre d’arribada.
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