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

   MÀGIA D’UNA NIT D’ESTIU             

    Autora: Maite Carranza             A partir de 12 anys                                                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

MÀGIA AMB ALIMENTS  

Autor: Mag Gerard             Per a tota la família 

 

 

La màgia d’una nit d’estiu pot canviar la vida de qualsevol. Els més grans 

del Sala i Badrinas poden descobrir la historia de la Marina, una estudiant 

desastrosa enamorada del xicot de la seva germana, que intentarà fer 

creure a tothom que és l’Àngela. Com s’ho farà per créixer en un dia dos 

anys, deu centímetres i dues talles de sostenidors? 

Aquí teniu una proposta per a tota la família, trucs de màgia fets 

amb aliments. Potser durant les fetes de Nadal podreu sorprendre 

a la vostra família, amb trucs ben originals. 

 

https://www.terrassa.cat/biblioteques


 

   
    EL MOLINET MÀGIC           

      Adaptació de Francesc Boada               A partir de 3 anys                                                           

 
 
TINA SUPERBRUIXA I EL LLIBRE D’ENCANTERIS          

 Autor: Knister                                             A partir de 7 anys       

 

 

 

 

 

  EL MILLOR MAG DEL MÓN   

   Autors: Matt Edmondson i Garry Parsons            A partir de 5 anys                                                         

 
    

 MAGUS (EL MAG) 
 Autor: Jesús Cortés                                                            A partir de 12 anys       

El molinet màgic pot fer realitat els nostres somnis, però… què passa 

sinó escoltem atentament com funciona?  

Un conte que ens ajudarà a aprendre la importància de les paraules 

“si us plau” i “gràcies”. 

La Tina és la protagonista d’una sèrie de llibres, una nena molt divertida 

amb ganes de viure moltes aventures.  

A veure si els nens i nenes del Sala i Badrinas s’animen a llegir-la i a 

descobrir els trucs que us ensenyarà en cada un dels seus libres! 

L’Elliot és un nen apassionat per la màgia. El seu rebesavi, l’Increïble 

Dextrini, li fa l’encàrrec de buscar el millor mag del món. Per 

aconseguir-ho trobarà personatges pel camí, que l’ajudaran i li 

ensenyaran secrets màgics. Voleu convertir-vos en els seus ajudants? 

Podreu aprendre alguns trucs al·lucinants!  

Pot ser una bona idea per posar a la Carta dels Reis! 

 

 

El mag Magus es guanya la vida fent trucs i il·lusionisme de poble en 

poble. Però per ajudar dos amics amenaçats per una colla de fanfarrons 

necessitarà una màgia tant sorprenent com aterridora.  

Aquesta historia ens demostra que l’assetjament no és un mal exclusiu 

del món actual, i que sempre hi hem de plantar cara. 



 ELS REIS D’ORIENT                  

 Autores: Anna Canyelles i Roser Calafell                       A partir de 3 anys 

 

       EL DIT MÀGIC                              
           Autor: Roald Dahl                                                         A partir de 10 anys       

 
 

LA ELEFANTA DEL MAGO                   

Autora: Kate DiCamillo             A partir de 9 anys 

 

 

                                 

   LA MÀGIA D’UN SOMRIURE                 
     Autora: Ester Alsina          A partir de 6 anys     

 
  

I no podem oblidar-nos dels mags més coneguts del món, els més 

esperats pels nens i nenes de l’Institut-Escola, els Tres Reis d’Orient!  

Voleu saber com es preparen per repartir els regals a totes les cases? 

Si us hi fixeu bé, potser trobareu algun dels regals que heu demanat 

a la vostra carta dels Reis… Quina emoció, ja s’acosten!! 

 

Una nena de vuit anys, té un poder increïble: quan s’enfada, amb el seu 

dit màgic transforma les persones en animals. I això és el que els passarà 

als seus veïns caçadors: es convertiran en ànecs! 

Una bonica historia, amb rerefons ecologista. Segur que us agradarà! 

Aquest preciós llibre explica la història de dos germans, Peter i Adele, 

separats de ben petits. Peter demanarà consell a una vident que li 

donarà un enigmàtic missatge: “Has de seguir a l’elefanta”. Però quina 

elefanta és? I a on s’amaga? 

És un llibre que ens anima a creure en l’impossible, i a fer realitat coses 

extraordinàries. No us el perdeu! 

Aquesta col·lecció de llibres ens ajudarà a treballar les emocions, els 

sentiments i els valors.  

El Martí no ha començat el dia bé, de fet, potser és el pitjor dia de la 

seva vida. Però amb el seu besavi aprendrà que tots podem posar-hi 

de la nostra part per canviar allò que no ens agrada, i en el fons fer… 

màgia! 



ROSE                  

 Autora: Holly Webb            A partir de 10 anys 

 

 

     PRINCESES DRAC: EL MISTERI DE L’OU DAURAT                            

       Autor: Pedro Mañas                                          A partir de 7 anys 

 
 

EL POLSIM MÀGIC                  

Autor: Jordi Cuixart                 A partir de 6 anys 

 

EL PETIT MAG                 

 Autor: Kazuno Kohara                        A partir de 3 anys   

 

Penja les teves fotos, llegint llibres o fent trucs de màgia! 

#saladelectures       #afasalaibadrinas 

Rose és una nena orfe d’onze anys que anirà a parar a casa d’un famós 

alquimista. Allà descobrirà un món ple de màgia. I una màgia que 

també habita dins seu. Tot això li servirà per ajudar a salvar els nens 

que estan desapareixent a Londres. 

Una història que segur que enganxarà als més lectors de la nostra 

escola. 

Les princeses poden ser de moltes maneres: d’esportistes, de cursis, 

d’alegres, de remugaires… I n’hi ha que s’ajunten i… bum! Es 

converteixen en drac! 

Aquest és el primer llibre de la col·lecció de Princeses Drac, un llibre 

ple d’aventures i de rialles.  

Novetat editorial, que explica la història de Iakun, una noia de 

poblet que cada nit es queda embadalida mirant les estrelles i 

somia en ser astronauta. La seva història és una autèntica lliçó de 

vida. I tot plegat, amanit amb precioses il·lustracions del dibuixant 

Oriol Malet.   

Si com a mínim pogués volar...   

Pobre petit mag! Ell és l’únic que no en sap, de volar, i cap dels altres 

mags no voldrà ser amic seu. Però aleshores coneix un drac i descobreix 

que l’amistat es pot trobar en els llocs més sorprenents... 


