
 
 

 

 

SALA... DE LECTURES 

 

Trobareu totes les propostes a la Xarxa de Biblioteques de Terrassa, i a les llibreries de la ciutat 
 
 

   LA CASA DE LOS MIEDOS                    

    Autor: Ricardo Alcántara        A partir de 8 anys                                                                  

 

 

LA CASTANYERA               

Il·lustracions de Marta Montañá   A partir de 3 anys                                                                  
 

 

Julián és un nen exemplar, net i ordenat. No s’enfada i sempre fa cas. Segur que 
com tots els alumnes del Sala i Badrinas!  
Però té molta por, i no s’atreveix a pujar al tren fantasma del parc d’atraccions. 
Fins que un dia... 

 

Un conte preciós per iniciar els més petits en les tradicions de la 

Castanyada. Parla dels colors de la tardor, de les castanyes i els 

panellets. I té uns dibuixos preciosos! 

 

https://www.terrassa.cat/biblioteques


   
 
    ELS CONTES DE FANTASMES DE L’AVI           

     Autor: James Flora           A partir de 8 anys                                                           

 
 
LA CASA DEL RELOJ EN LA PARED           

 Autor: John Bellairs     A partir de 10 anys       

 

 

 

 

 

 

  MARRAMEU, GO HOME!      

   Autors: Esperança Sierra i Xavi Teixidor          A partir de 5 anys                                                         

 
  FRANKENSTEIN   

   Autora: Mary Shelley. Adaptació de Jesús Cortés       A partir de 12 anys       

 

 

 

 

 

A qui no li agrada arraulir-se a la falda de l’avi i escoltar històries?                

En aquest cas, històries de por!!  

Us atreviu a conèixer el conte de La Cova de la Bruixa Berrugosa, El 

sac d’ossos vells i La Casa de la Fantasma Esfereïdora?? 

Després de la mort dels seus pares, Lewis ha de marxar a viure a la 

mansió del seu oncle Jonathan. Aviat descobrirà que el seu oncle i la 

seva veïna no només són una mica estranys, sinó que també són mags. 

I el tic-tac que se sent, què és? Quins perills s’amaguen dins aquesta 

mansió?  

Algun valent dels grans del Sala i Badrinas disposat a descobrir-ho? 

Els Cacaus són la colla d’en Sam. I volen celebrar el dia de Tots 

Sants amb disfresses terrorífiques de Halloween.  

Però el gatot Marrameu arribarà disposat a menjar-se tots els 

panellets.  

El jove Víctor Frankenstein descobreix el secret que torna la matèria morta 

a la vida, i crea un monstre espantós que acaba rebel·lant-se contra el seu 

propi creador. 

Aquesta adaptació acostarà el monstre Frankenstein a les noies i nois més 

grans de l’escola, i podran conèixer una de les obres més famoses de la 

literatura de terror. No us la perdeu! 



EL LLIBRE DE LA TARDOR                   

 Il·lustracions de Rotraut Susanne Berner   A partir de 3 anys 

 

 

 

 

 

 

   
     MORTINA                                 

       Autora: Barbara Cantini    A partir de 7 anys       

 
 

CORALINE                   

Autor: Neil Gaiman     A partir de 12 anys 

 

 

                                 

   HALLOWEEN CON NIÑOS              Familiar          

Llibre-joc per descobrir la tardor buscant i trobant objectes i 

personatges a les diverses escenes de tardor que ens presenta el llibre.  

Si us fixeu bé en tots els detalls, descobrireu les aventures que passen 

diversos personatges, i si teniu molta sort aconseguireu trobar l’ocell 

Niko, que s’havia perdut. 

La Mortina és una nena una mica diferent a les altres. És una nena 

zombi. Viu a la Vil·la Decadent, amb la tia Agonia i el seu inesperable 

gos Musti, un gos que no sap si és viu o mort. 

La tieta no la deixa sortir, perquè no espanti els altres nens. Però quan 

arriba Halloween… La Mortina no necessita ni disfressar-se! 

Aquest és el primer llibre d’una sèrie que encantarà a molts alumnes 

de l’escola. 

 

Noies i nois d’ESO!! La pel·lícula potser l’heu vista, però el llibre encara 

fa més por… 

La Coraline arriba a la seva nova llar, i de les catorze portes que hi ha 

una està tancada i tapiada. Quan aconsegueix obrir-la trobarà un 

passadís secret que la portarà a una casa semblant a la seva, però molt 

més esgarrifosa.  

Voleu idees per celebrar Halloween en temps de pandèmia? 

Aquí trobareu manualitats horroroses per casa, disfresses espantoses 

i receptes de por. 



 

 ZONA ZOMBI: EL SECRET DE MORISVILLE                  

 Autor: Peter Walker    A partir de 10 anys 

 

 

    CONTE DE TARDOR                            

      Autor: Jill Barklem       A partir de 6 anys       

 
 

EL CEMENTERIO SIN LÁPIDAS Y OTRAS HISTORIAS NEGRAS 
                 

Autor: Neil Gaiman    A partir de 12 anys 

 

 

                            

    

     CUENTOS DE HALLOWEEN                 

     Varis autors     A partir de 6 anys  (acompanyats!) 

 

Un poble perdut. Una nova realitat. Un secret per descobrir. Una colla 

misteriosa. El món viu al marge d’aquesta realitat, però qui s’endinsi en 

aquest llibre entrarà en una nova dimensió, la Zona Zombi.  

Vigileu! Hi podeu quedar atrapades!!  

Si us agrada, en teniu més de la mateixa sèrie. 

Més enllà del riu hi viu un grup de ratolinets, que respecten i estimen 

la natura. Ara cauen les fulles! Arriba la tardor!! 

Un conte de dibuixos delicats sobre la tardor i les aventures d’aquests 

ratolinets. 

Relats d’històries de por, per llegir amagats sota els llençols i passar 

una terrorífica nit de Halloween.   

Cada una d’aquestes històries us portarà al increïble món creat pel seu 

autor. I veure’m si sou capaços de llegir fins al final...  

I més històries de por! Aquest llibre acostarà alguns dels personatges 

de terror més famosos a casa vostra. Us trobareu amb el comte 

Dràcula, l’home llop, l’holandès errant, l’abominable home de les neus 

i el doctor Frankenstein, entre d’altres. Tots ells, personatges amb qui 

no voldríeu creuar-vos pel carrer un vespre fosc de tardor...  


