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1r ESO

BENNASAR, SEBASTIÀ: Cants de sirena negra. Edicions Saldonar.
Una sirena negra sedueix un home jove, periodista, i se'n va. El món, a partir d'aquesta
trobada, ja no és el mateix. L'enamorat, fascinat sense remei, segueix el rastre de la dona
amb cua de peix per Barcelona, París, Florència, Sevilla, Portugal, la badia de Rande, la Costa
da Morte, Eivissa i la costa valenciana.  Tot per completar una història d'amor en què no
tenim cap altra alternativa que fer-nos còmplices fins al final.

LIENAS, GEMMA: El diari lila de la Carlota. Ed.Estrella Polar
El Diari Lila de la Carlota no és una novel·la. Tampoc un diari qualsevol. La Carlota,
encuriosida pel joc proposat per l'àvia, observa el món amb les «ulleres liles» i comprova
com situacions quotidianes que semblaven inqüestionables són injustes i discriminatòries.
¿Qui s'ha inventat que, en qüestions amoroses, els nois han de prendre la iniciativa? ¿Per
què el físic de les noies és més important que el dels nois? I topa, també, amb l'horror de les
xifres. El setanta per cent dels pobres de la Terra són dones...

LIENAS, GEMMA: El diari taronja de la Carlota. Ed. Estrella Polar
La Carlota se sorprèn quan una jugadora de bàsquet de l'equip contrari surt al camp amb
pantalons llargs, i encara s'estranya més quan descobreix que ho fa per obligacions culturals i
religioses. El seu tarannà emprenedor i sempre curiós farà que comenci un diari sobre la
immigració i els drets humans. Amb l'ajuda dels seus companys i companyes de classe, anirà
explicant exemples de la vida quotidiana per donar una visió global, realista i molt sòlida de la
situació de les persones immigrades. I, a la vegada, revisarà com ha evolucionat el nostre país
des d'un punt de vista cultural i social. 

SIERRA, JORDI: L’estel del matí. Ed. Cruïlla
En Pep traspassa els límits del seu món quan coneix la Beatriu, una noia de posició
benestant. L'amor per a ells dos és un impossible i la parella ha de fer front a l'oposició de
tothom. La fugida és la clau que decideix el seu futur, amb l'estel del matí com a únic amic.na
mica de text al cos
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CARRANZA, MAITE: Frena, Càndida, frena. Ed. Cruïlla
La Càndida s'adona que ja té edat de menjar-se el món. S'enfila a la moto dels quinze anys i
pel camí topa amb l'amor, s'entusiasma i s'estimba. Però la Càndida no té cap intenció de
frenar.

FUSTER, JAUME: Les cartes d’Hèrcules Poirot. Edicions grup 62
La present edició de Les cartes d'Hèrcules Poirot pretén donar a conèixer als lectors joves
una obra basada en els paràmetres de les novel·les d'enigma i de misteri més clàssiques,
alhora que vol estimular-los a aprofundir més en el gènere i a interessar-los a conèixer
altres obres i autors d'un dels gèneres més importants del segle XX.

LIENAS, GEMMA: El diari groc de la Carlota. Ed. Estrella Polar
A partir de testimonis que va recollint i de les explicacions que rep del seu entorn més
immediat i, sobretot, d'un metge del seu club de futbol preferit, la Carlota s'endinsarà en el
complex món de les drogues, convençuda, com sempre, que només quan disposes de tota
la informació pots realment decidir.

SANTOS, CARE: Demana’m la lluna. Ed. Edebé
La Blanca camina cap a la taquilla 16 sense desviar la vista de les rajoles del terra. L’obre i
en recull les seves coses, les poques que queden. La Blanca canvia d’institut. Li ho ha
recomanat el seu psicòleg.
 Al nou centre, ningú no la coneix, i allà l’Àlex i els seus no podran continuar humiliant-la
com ho han fet fins ara. Malgrat tot, la Blanca sap que deixa enrere moltes més coses
bones que dolentes, per això mira amb certa nostàlgia el que ha estat el seu institut des de
fa dotze anys. Tot i que ara també és feliç per aquesta altra vida que comença i que, per
primer cop, li ve de gust explorar.
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SÁNCHEZ PINYOL, ALBERT: La pell freda. Ed. La Campana
Quan el van desembarcar a la platja amb una xalupa, el va sorprendre que l’únic habitant
de l’illa no sortís a rebre’l. Però aviat descobreix que apareixen cada nit molts visitants
misteriosos i amenaçadors. Des d’aquest moment, la seva vida -que haurà de compartir
amb el brutal Batís Caffó i Aneris, la de la pell freda- es converteix en una lluita frenètica
amb ell mateix i amb els altres, on es barregen els sentiments de rebuig i de desig, de
crueltat i d’amor, de por i d’esperança.

CARRANZA, MAITE: Paraules emmetzinades. Ed. Edebé
Què va passar amb Bàrbara Molina? Mai no es va trobar el seu cos ni es van aconseguir
proves per tal de detindre cap culpable. Una telefonada a un mòbil capgira el destí de
moltes persones: el d’un policia a punt de jubilarse, el d’una mare que ha perdut
l’esperança de trobar la fi lla desapareguda, el d’una xica que va trair la seua millor amiga.
Paraules emmetzinades és una crònica d’un dia trepidant, viscut a contrarellotge i
protagonitzat per tres persones pròximes a Bàrbara Molina, desapareguda
misteriosament i violentament quan tenia quinze anys. Un enigma que, després de quatre
anys sense resoldre’s, es veurà sacsejat per noves claus.

COMPANYS, FLÀVIA: No em ratllis. Ed. Cruïlla
Què faries si se t'enganxessin els llençols i no tels poguessis desenganxar? Creus que
podries enfilar-te per les parets si estiguessis de molt bon humor? Quina mena de roba et
posaries si haguessis nascut amb la flor al cul? Llegeix aquests microrelats i et faràs un tip
de riure amb les peripècies dels alumnes de l'institut de Fanals, i amb les d'alguns altres
personatges una mica estrafolaris, que et faran veure el 
món duna manera diferent de l'habitual.

MARTIN, ANDREU: Tres desitjos. Ed. Edebé
Per culpa de la crisi, els pares d'Enric (fill únic, setze anys) abandonen Barcelona i es
traslladen a una masia d'un petit poble. Com té una miopia magna i és al•lèrgic a les
lentillas, usa unes horribles ulleres i això li estigmatitza en el seu nou institut, on per ser
el nou i cegato tots riuen d'ell. La seva vida canvia radicalment quan en l'excavació d'un
pou d'aigua a la seva nova casa troben una ampolla en la qual… estava tancat un geni.
Però el Geni no es conforma amb concedir-li tres desitjos, que també, sinó que entra
dins del seu cos i aquí dóna començament una trama d'humor i venjança a parts iguals.

PASQUAL, GEMMA: Xènia, tens un whatsapp. Ed. Barcanova
Estàs pendent tota l'estona del mòbil? Aguantes la respiració fins que no reps una
resposta? Prioritzes un missatge de WhatsApp a qualsevol altra cosa? La Xènia ho fa. Mira
la pantalla totalment hipnotitzada. L'aparell li indica que en Carles està en línia. Espera
impacient perquè aparegui a la part superior de la pantalla el gerundi del verb escriure. Li
sembla sentir les campanetes. De tant que ho desitja, les té ficades al cap. No està boja,
és amor, un sentiment nou per a ella, que tan aviat li fa volar mil papallones a l'estómac
com la turmenta. En la seva vida res no és el que sembla, però ella, que sempre es queixa
del final de les pel·lícules, aquesta vegada, que és la protagonista, està ben decidida a triar
el final... O potser ho faràs tu?
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BAKKER, GERBRAND: Les pereres fan la flor blanca. Raig Verd editorial
Els bessons Klaas i Kees i el seu germà petit Gerson juguen sovint a «Negre», un joc en què
la regla principal consisteix a no obrir els ulls. Un dia, en Gerson perd la visió en un
accident de cotxe, i es veurà obligat a jugar a «Negre» la resta de la seva vida. Serà capaç
d’adaptar-se a la seva nova vida amb l’ajuda del seu gos? La vida també ha canviat
considerablement per al seu pare i els seus germans.

CARRANZA, MAITE: Camins de llibertat. Ed. Edebé
Us ha passat mai que us heu sentit invisibles? Heu tingut algun cop l’horrible sensació que
el noi que desitjaríeu que us mirés no us veu perquè formeu part del paisatge? Heu volgut
plorar quan aquest noi us parla però us tracta amb la mateixa distància, fredor i
indiferència com ho faria amb la caixera del supermercat? I, posats a endevinalles, us ha
passat, potser, que us miri el noi equivocat? El que no us agrada, el que d’un dia per l’altre
s’ha fet íntim dels vostres amics, apareix a totes les festes i ara és a totes les xarxes i a tots
els mòbils? El noi que, no se sap com, acaba seient sempre al vostre costat.

CASAGRAN, ROC: Ara que estem junts. Edicions grup 62 PALOMAS
«I, des d'aquell dia, aquella cabanya rudimentària la vam anomenar La Mansió. Va ser una
manera d'aprendre que contra l'horror només ens queda l'humor, i com que en aquella
platja tot era horror, tot va passar a ser humor. Humor negre, és clar. I dels soldats que
ens vigilaven en dèiem "els nostres protectors", i de la sorra, "el nostre llit d'hotel", i del
mar, "la nostra banyera"». Ara que estem junts explica la separació de dos germans
bessons per la Guerra Civil. Una mirada diferent sobre l'exili i la vida al camp de refugiats
d'Argelers. Ara que estem junts és també una història d'amor. 

PALOMAS, ALEJANDRO: Un fill. Ed. La Galera
En Guillem és un nen introvertit, amb un somriure permanent, i és un àvid lector de tot
allò que li cau a les mans. Té només una amiga. Fins aquí tot en ordre. Però rere aquesta
aparença de tranquil·litat s'amaga un món fragilíssim, agafat amb pinces i amb un misteri
per resoldre. El trencaclosques el configuren un pare en crisi, una mare absent, una
professora intrigada i una psicòloga que mira de recompondre el que amaga el nen. Una
novel·la coral que traspua sentiments, buits, paraules no dites i un misteri corprenedor.

PEDROLO, MANUEL DE: Joc brut. Edicions grup 62
Afegeix una Joc brut (es va publicar per primera vegada el 1965) és una novel·la composta
de quatre capítols, titulats «El projecte», «Els fets», «La recerca» i «Les explicacions»; és en
aquest darrer on el lector pot completar el veritable sentit de l'obra. En Xavier i la Juna, dos
protagonistes de personalitats molt diferents, es troben atrapats en un joc d'amor i
d'interessos.mica de text al cos
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LUIS SEPÚLVEDA: Historia de una ballena blanca, Tusquets Editores S.A
De una concha que un niño recoge en una playa chilena, al sur, muy al sur del mundo,
una voz se eleva, cargada de recuerdos y sabiduría. Es la voz de la ballena blanca, el
animal mítico que durante décadas ha custodiado las aguas que separan la costa de
una isla sagrada para las personas nativas de ese lugar, la Gente del Mar. El cachalote,
la criatura más grande de todo el océano, ha conocido la inmensa soledad y la
enorme profundidad del abismo, y ha dedicado su vida a cumplir fielmente la tarea
que le confió otro cachalote anciano: una tarea misteriosa y crucial, el resultado de un
pacto que ha atado a las ballenas y la Gente del Mar.

LUIS SEPÚLVEDA: Historia de un perro llamado Leal, Tusquets Editores S.A
Es difícil, para un perro pastor alemán que vive al servicio de un grupo humano, no
añorar la libertad que conoció como cachorro. Y sobre todo no sentir nostalgia por
todo lo que perdió en sus vivencias con los mapuches, los indios de la Araucanía en
Chile. Y es que nuestro perro se cayó en la nieve y, rescatado por un jaguar, fue a dar
en un poblado mapuche. Allí creció con su compañero Aukamañ, el niño indio que era
como un hermano para él, y allí aprendió a respetar a la naturaleza y a todas sus
criaturas.

THEODORE TAYLOR: El cayo, Noguer Ediciones
Cuando Phillip despierta en una pequeña balsa en medio del océano, no consigue ver
y no recuerda qué ha pasado. Sólo Timothy, el hombre de color que lo ha salvado del
naufragio, y su gato Stew han sobrevivido también. Con ellos vivirá una aventura muy
larga e intensa cuya brutalidad y lucha diaria le enseñarán algo fundamental: a
aprender a amar la vida.
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LUIS SEPÚLVEDA: Historia de un caracol que descubrió la importancia de la
lentitud, Tusquets Editores S.A.
Los caracoles que habitan el País de los Dientes de León llevan una vida apacible,
lenta y silenciosa, al abrigo de animales y otros peligros. Entre ellos se llaman
simplemente «caracoles». Hasta que uno de ellos considera injusto no tener
nombre, y quiere saber por qué son tan lentos. A pesar de los consejos de todos, el
caracol Rebelde decide emprender un viaje en el que se encontrará con un
melancólico búho, una sabia tortuga y unas hormigas muy organizadas. En su
aventura, en la que estará en juego la vida de sus camaradas.

LAURA GALLEGO: Las Hijas de Tara, Minotauro 
Bienvenidos a un mundo futuro en el que tecnología y
naturaleza son enemigas irreconciliables y se ha desatado una interminable guerra
entre la ciencia y la magia, entre lo artificial y lo natural. El primer bando se refugia
en las dumas, ciudades que han alcanzado un altísimo nivel tecnológico.

BARBARA SMUCKER: Huida a Canadá (Prólogo de  Martin Luther King Jr.),
Noguer Ediciones 
Julilly, una esclava negra norteamericana, acaba de ser vendida y separada de su
madre. Entonces se escapa… huye, junto con otros compañeros de plantación, en
busca de la libertad. ¿Podrán Julilly y sus amigos aunar fuerzas suficientes para
llegar a Canadá y conseguir ser libres?

H. G. WELLS: La máquina del tiempo, Austral
La máquina del tiempo fue la primera obra de éxito de G. H. Wells y pionera en los
Viajes en el tiempo. A finales del siglo XX, un hombre idea una máquina con la que
asegura poder viajar en el tiempo. Ante la incredulidad de los científicos de la
época, el Viajero del Tiempo consigue llegar al futuro, donde, tras una serie de
aventuras, aterrizará a un mundo aterrador habitado por unos seres extraños
llamados Eloi y Morlocks.
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ALMUDENA GRANDES: Estaciones de paso, MaxiTusquets
Tal vez las verdaderas experiencias emocionales, las que nunca se olvidan, sean
las que se producen en la adolescencia, ese territorio quebradizo en el que uno se
asoma por primera vez a la vida adulta. 
Estaciones de paso recoge cinco historias de adolescentes abocados a vivir
circunstancias que les sobrepasan, pero que, sin sospecharlo, acabarán
forjándoles como adultos. Son historias de determinación y coraje, de conflicto
con el entorno familiar, pero también de amor, de educación sentimental y de
formación de la conciencia.

LUIS SEPÚLVEDA: Un viejo que leía novelas de amor, Tusquets Editores S.A.
Antonio José Bolívar Proaño vive en El Idilio, un pueblo remoto en la región
amazónica de los indios shuar (mal llamados jíbaros), y con ellos aprendió a
conocer la Selva y sus leyes, a respetar a los animales y los indígenas que la
pueblan, pero también a cazar el temible tigrillo como ningún blanco jamás pudo
hacerlo. Un buen día decidió leer con pasión las novelas de amor -«del verdadero,
del que hace sufrir»- que dos veces al año le lleva el dentista Rubicundo
Loachamín para distraer las solitarias noches ecuatoriales de su incipiente vejez. 

JENNIFER CHAMBLISS BERTMAN: Los Buscadores de Libros, Destino Infantil &
Juvenil 
Emily es una fan absoluta de Buscadores de Libros, un juego online que consiste
en encontrar libros escondidos por todo el país. Pero el creador del juego ha sido
atacado y permanece en coma, para desesperación de sus seguidores. De modo
que Emily y su nuevo amigo James deciden investigar ese misterioso accidente.
Descifrando las pistas de cada enigma que se les presenta, Emily y James
desentrañarán un misterio sobre el juego en el que participan, y sobre los libros
desaparecidos.
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SUSANNA TAMARO: Donde el corazón te lleve, Booket 
Olga, a las puertas de la muerte, explica a su nieta la manera de conseguir que
cada camino que tomemos en la vida esté guiado por nuestro corazón, y que cada
traspié que demos pueda mitigarse luchando con valentía contra el azar

DAVID SAFIER: 28 días, Booket 
Varsovia 1943: Mira, una chica de 16 años, sobrevive como puede en el gueto de
Varsovia dedicándose al contrabando de alimentos. Su único objetivo es proteger a
su hermana pequeña, Hanna. Cuando empiezan a deportar a los habitantes del
gueto a los campos de concentración, Mira se une a la Resistencia. Juntos
consiguen hacer frente a las SS mucho más tiempo de lo imaginado. 28 días. 28
días en los que Mira experimentará la traición, el sufrimiento y la felicidad.

ÁNGELES CASO: Un largo silencio, Booket
Finalizada la guerra civil española, una mujer cuyo marido e hijo pertenecieron al
bando republicano regresa a la ciudad de provincias en la que había transcurrido
su vida hasta el inicio del conflicto. Sus hijas y su nieta de pocos años la
acompañan en el difícil regreso.



Llengües
estrangeres

 

ANGLÈS
1r ESO

Jonathan Swift, Gulliver's Travels - (BurlingtonBooks) 
ISBN: 978-9963-46-901-7
Lemuel Gulliver sets out on a sea voyage but his ship is destroyed in a storm.
Washed up on a strange island called Lilliput, Gulliver finds himself the prisoner
of its tiny inhabitants. After he escapes, Gulliver finds himself in a land of giants
where he is now the one who is tiny. Can Gulliver survive? Will he be able to
escape and get back home? 

Lewis Carroll, Alice's Adventures in Wonderland - (Black Cat-Vicens Vives)
ISBN: 9788853007681
Follow Alice down the rabbit hole and into Wonderland, where her adventures
never stop. Join her as she attends the Mad Hatter?s tea party, talks to a very
unusual caterpillar and plays croquet with the Queen of Hearts. Along the way
you?ll meet characters you could only dream of: from a disappearing Cheshire cat
to a sleepy dormouse and a mad March hare!

L. Frank Baum, The Wonderful Wizard of Oz - (Black Cat-Vicens Vives) 
ISBN: 9788853004512
One day a big cyclone takes Dorothy and her house from Kansas, USA, to a
magical country called OZ. But Dorothy wants to go back home to Kansas, and
only the country's famous wizard can help her. Follow Dorothy on her many
adventures and meet her new friends, the Scarecrow, the Tin Woodman and the
Lion. But be careful of the Wicked Witch!

J.M. Barrie, Peter Pan - (Black Cat-Vicens Vives) 
ISBN: 9788853014139
Join Wendy, John and Michael as they fly off to Neverland with Peter Pan, where
incredible adventures await them. Meet the Lost Boys in their secret
underground home and swim with the lovely mermaids in Mermaids? Lagoon.
But watch out for cruel Captain Hook and his pirates, who have terrible plans for
Peter Pan and his friends?
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King Arthur, Editorial: BURLINGTON, 2o ESO Edició 2000. 
ISBN 9789963626946
This book tells the story of the legendary adventures of King Arthur. King Arthur
lives in Camelot with his beatiful Queen, Guinevere. Merlin the wizard and the
Knights of the Round Table help King Arthur and they have many adventures
together.

Hart, Julie, British Myths and Legends, Editorial: BURLINGTON, 2o ESO, Edició
2005. ISBN 9789963473137
Tales of heroic knights, dragons, leprechauns and magic - all can be found in the
myths and legends of the British isles. This entertaining collection of stories
captures the imagination of the reader and provides endless opportunities for
discussion and debate. Read how George saves the princess from the terrible
dragon, how a leprechaun tricks lazy Shaun O'Brian and how Bella becomes rich.
Discover how good triumphs over evil, and how you achieve more through
kindness than through selfishness and greed. 

ANGLÈS
3r ESO

Animal Tales, adapted by James Butler. Ed. Vicens Vives. 
Col·lecció Black. Cat - Reading and Training. ISBN 978-84-316-7704-6Read 
these amusing stories and you will discover why elephants have trunks, how it’s best
to work out the correct price for pigs straight away and what happened to an English
lady when she went hunting for a tiger! You will also find a stolen elephant, go
boating with three friends and see how much trouble a small dog can make!

A Dream Come True, adapted by Andrea Hutchinson. Ed.Vicens Vives. 
Col·lecció Black Cat - Reading and Training. ISBN978-84-316-9490-6
Ellie is mad about music: she dreams of becoming a singer and she desperately
wants to go to the Glastonbury Festival, where her favourite singer, Murphy, will be
playing. But with an overprotective Dad and important exams to take, it seems that
Ellie?s dreams will have to remain just that, dreams. But one day she sees a
competition in a music magazine?
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Three Men in a Boat, Jerome K. Jerome. Adapted by Gina D.B. Clemen ;
 Ed. Vicens Vives. Col.lecció Black Cat - Reading and training.
ISBN: 978-88-530-0763-6
What can possibly happen to three friends and their dog when they take a peaceful
boat trip on the River Thames? Well, just about anything! They have incredibly
funny adventures as they visit historic sites on the beautiful Thames.

The Time Machine H. G. Wells Adapted by Derek Sellen; 
Ed.Vicens Vives.Col.lecció Black Cat - Reading and training- 
ISBN: 978 - 88 - 530-1717- 8
The Time Traveller visits the year 802,701. The people seem to live peacefully with
nothing to do but eat fruit, gather flowers and play. But what is the hidden secret of
this world? What happens on the darkest night? In one of the greatest science
fiction novels, H.G. Wells explores the future of the human race.

FRANCÈS

 1r ESO
TEMPESTA, Giovanna. C’est chouette, la vie! (niveau intró). Editorial Santillana
français. Madrid, 2006.
Anna et Sonia, deux jeunes adolescentes, sont en France depuis peu de temps.
L'une est russe, l'autre brésilienne. Anna vit avec sa mère et ses frères. Sonia avec
sa mère et son beau-père. C'est à l'école qu'elles vont se rencontrer et une grande
amitié va les unir l'une à l'autre.
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PARODI, Lidia i VALLACCO, Marina. Énigme en Périgord. (A1) Colecció chat
noir. Edicions Vicens Vives. Barcelona, 2006.
Bruno et Ludovic sont en vacances dans le Périgord. Un jour, ils surprennent des
hommes suspects dans un bois et ? des traces de sang. De quoi s?agit-il ? Quelle
est cette énigme qui va occuper toutes leurs journées ? Réussiront-ils à mener
jusqu?au bout cette enquête ? Découvrez une région pleine de charme, avec ses
grottes préhistoriques et ses spécialités.

3r ESO 
BLANCHE, Juliette i GUILMAULT, Sarah. Une étrange disparition. (A2). 
Colecció chat noir. Edicions Vicens Vives. Barcelona, 2004.
Que fait Lucille chez sa grand-mère dans la campagne bretonne ? Elle s’ennuie…
Mais voilà que sans s’y attendre, tandis que Lucille fait une promenade à vélo
dans les bois, elle fait une étrange rencontre. Les vacances ennuyeuses changent
rapidement de couleur et c’est le début d’une aventure inattendue.

4t ESO 
DUMAS, Alexandre. Les trois mousquetaires. (B1)
Colecció chat noir. Edicions Vicens Vives. Barcelona, 2004.
D’Artagnan rencontre à la cour dans des conditions bien fâcheuses, Aramis,
Porthos et Athos: ils vont s’affronter en duel... mais les gardes de Richelieu
interviennent! Qu’adviendra-t-il de nos héros?
Découvrez leurs captivantes aventures et revivez avec eux les intrigues de la
puissante noblesse et du perfide cardinal dans cette version adaptée du roman de
Dumas.

4t ESO 
GERRIER, Nicolas. Enquête à Saint-Malo (B1). Colecció chat noir.
 Edicions Vicens Vives. Barcelona, 2009
Un site de fouilles sous-marines au large de Saint-Malo en Bretagne, le vol d'un
coffre datant du XVIIIe siècle, un historien, un archéologue et un plongeur
suspectés... Voilà de quoi mouvementer les vacances de Sophie, Gaël et Loïc, trois
cousins qui n'hésitent pas à se lancer dans l'enquête, accompagnés de leur chien
Surcouf...

FRANCÈS
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ALEMANY

1r ESO 
Angelika Allmann, Das Fuβballturnier. 
Libro A1 56 páginas 978-3-12-674942-8 Ed. Klett
En el seu temps lliure, Kim juga en l'equip de futbol FC22. És molt bona i
 sempre fica molts gols. Però durant el torneig de futbol a Weimar,
Kim es lesiona. Podrà el FC22 guanyar el torneig sense ella? En el seu temps
lliure, Kim juga en l'equip de futbol FC22. És molt bona i sempre fica molts gols.
Però durant el torneig de futbol a Weimar, Kim es lesiona. Podrà el FC22
guanyar el torneig sense ella?

2n ESO 
Paul Rusch, Neu in der Stadt.
 Libro con CD de audio.A1. 56 páginas. 978-3-12-605114- 9 Ed. Klett
Kolja s'acaba de mudar a una ciutat nova i encara no coneix a molta gent. Li
agradaria formar part del grup de Pia i els seus amics, però no sap com fer-ho.
Fins que un dia, alguna cosa passa i tot canvia.

2n ESO 
Paul Rusch, Einmal Freunde, immer Freunde. A1.
978-3-12-605113-2 Ed. Klett
La classe de Pia té programat un viatge al març, però encara no han decidit a on
aniran. Per si no fos suficient, no aconsegueixen posar-se d'acord. Això no pot
sortir bé.

2n ESO 
Paul Rusch Die Sommerferien.Libro con CD de audio.A1.
978-3-12-605112-5 Ed. Klett
¡Va acabar l'escola i va arribar l'estiu! Pia, Paul, Kolja, Nadja i Robbie estan de
vacances. Originalment havien planejat passar un cap de setmana junts al llac.
¿Seran capaços d'aconseguir-ho?



Llengües
estrangeres

 

ALEMANY

3r ESO 
Angelika Allmann, Ein Sommer mit Überraschungen. Buch +Onlineangebot 
ISBN 978- 3-12-674940-4 Ed. Klett
Quina gran estiu! Kim i les seves amigues passen el seu temps lliure juntes gairebé
tots els dies: sempre hi ha alguna cosa que fer a la piscina a l'aire lliure o al centre
juvenil! Però en l'últim dia de vacances tot de cop i volta resulta molt diferent del
que és habitual ...

3r ESO 
Andrea Maria Wagner, Gefahr am Strand. Buch + Online-Angebot Mit
Annotationen 
ISBN 978-3-12-557008-5 Ed. Klett
Als quinze anys, el Toni té moltes ganes que arribin les festes d'estiu. Vol anar-se'n
amb els seus amics a la platja i surfejar a Sant Peter-Ording. No obstant això,
Christina, la seva cosina de Munic, viatja a al nord d'Alemanya, on passarà una cosa
terrible.

3r ESO 
Regine Böttcher, Stefan Czarnecki, Susanne Lang, Erich ist verschwunden. 
Buch + Audio-CD. Mit Übungen und Annotationen.
ISBN978-3-12-556040-6 Ed. Klett
Erich no va tornar a casa de l'escola. On és? Va ser segrestat? Els pares i la germana
d'Erich es dirigeixen a la policia. El comissari Gandolf comença la seva investigació,
recolzat per la família d'Erich.

4t ESO 
Detektiv Müller -Oktoberfest kriminell Libro + online. A1 - A2, 48 páginas 978-
3-12-675107-0 Ed. Klett
Aquesta vegada el detectiu Müller es troba en un dels esdeveniments més populars
del món que atrau a milions de persones: L' Oktoberfest. Diverses persones han
estat atacades. La policia de Munic s'enfronta a un misteri ja que no tenen cap
pista. Helmut Müller pren les regnes de el cas i els tendeix un parany als lladres.
Sortirà bé el seu pla i podrà atrapar els delinqüents?

4t ESO 
Elke Burger, Theo Scherling - Miss Hamburg Libro con CD de audio A1 - A2, 64
páginas 978-3-12-606393-7.Ed. Klett
L'Anna participa en un concurs per a futurs models. Tant la seva amiga Veronika,
com la seva àvia Trude i Leo estan encantats. Només el Paco, el nuvi d'Anna, no ha
de adonar-se'n. Tot canvia, quan de sobte, es publica la foto de Anna a la primera
pàgina d'un diari.



Ciències
Naturals 

 

1r ESO
MORRIS, DESMOND: El mundo de los animales. 
Editorial Siruela, Madrid, 2015 
Per què la zebra té ratlles? Com pot un camell travessar el desert durant dies i
dies sense beure? Què hi ha de cert sobre el cementiri dels elefants? En
aquest deliciós llibre, el prestigiós zoòleg Desmond Morris escriu sobre els
animals salvatges, molts dels quals pertanyen a espècies a punt d'extingir-se. 

2n ESO
ERNÁNDEZ-VIDAL, SONIA: La porta dels tres panys. 
Edicions La Butxaca, Barcelona, 2018 
Després de rebre un misteriós missatge, en Niko recorre un nou camí per
anar a l’institut i descobreix una casa que no havia vist mai abans. La resolució
d’un enigma li permet entrar en el que resultarà ser un estrany lloc on neixen
universos, hi ha un gat que apareix i desapareix, i és possible teleportar-se. 

3r ESO
ARGERICH, MONTSERRAT: No em bacil·lis!. 
Eumo editorial, 1994. 
Una biòloga mor infectada pel CN alfa, el bacil que estudiava per a l'obtenció
d'una vacuna. Tothom accepta aquesta mort com un accident, excepte
l'Anna, que investigarà per a descobrir el misteri de la mort de la biòloga. 

LLIBRE RECOMANAT PER A TOTA L'ESO
JACQUELINE KELLY L'evolució de la Calpurnia. 
Editorial La Galera, 2010 
Ser l'única noia de set fills al Texas del final del segle XIX no és gens fàcil. La
mare de la Calpurnia Tate (Callie V. per als amics) vol que aprengui coses de
'senyoretes'. Però ella és un esperit inquiet a qui li agraden les baralles dels
seus germans, observar la natura i capturar animalons. L'únic que li fa cas és
l'avi, que se l'endú a les seves excursions per fer observacions científiques,
però el bulliciós entorn familiar la distraurà en més d'una ocasió. 



Ciències
Naturals 

 

4t ESO
GERARD DURRELL La meva família i altres animals Edicions La butxaca 
La meva família i altres animals narra les peripècies d'una família insòlita,
desbaratada i molt poc convencional que decideix abandonar la grisa i
plujosa Anglaterra per instal·lar-se a l'assolellada i paradisíaca illa grega de
Corfú. Entre la fauna de l'illa que estudia l'autor, aleshores un jove aprenent
de científic, hi trobarem els excèntrics i originals membres de la seva
família, en un relat intel·ligent, ple de sentit de l'humor i d'una particular
tendresa. 

 

4t ESO
FERNÁNDEZ-VIDAL, SONIA: Quantic Love. 
Edicions La Butxaca, Barcelona, 2013. 
Al CERN, el centre d'investigació més avançat del món, entre experiments
de viatges en el temps i de teletransportació, la jove Laila s'enfronta al
misteri més gran que existeix: com triar entre dos amors. D'una banda,
l'Alessio, un atractiu periodista, i de l'altra, en Brian, un cerebral científic
que amaga un gran secret. 


