
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

TREN! 
PUJA AL 

Línia de les Aventures 
 

Col·lecció Felip Marlot 

/Joaquim Carbó 

La Nena que es va convertir en 

mòbil / Francesc Puigpelat 

L'Herbari de les fades / 

Benjamin Lacombe i Sébastien 

Perez 

El Club dels Set Secrets / Enid 

Blyton 

Els Perseguidors de paraules / 

Marc Artigau i Queralt 

Dos detectives y medio / Isaac 

Palmiola 

Tap! / Lluís Prats 

El Senyor dels lladres / 

Cornelia Funke 
 

Línia de l’Humor  
 

Brujarella / Iban Barrenetxea 

Quina pila de conills! / Alice 

Pantermüller 

L'Illa de Paidonèsia / Oriol 

Canosa 

L'Àvia gàngster / David Walliams 

Escarlatina, la cuinera difunta / 

Ledicia Costas 

He tornat a jugar amb la mare i 

se m'ha espatllat / Miquel 

Obiols 

Fèlix, ets un desastre! / Jabob 

M. Leonhardt 

Operació Sobrassada / Enric 

Gomà 

Víctor i els vampirs / Maite 

Carranza 

Línia de les 

Experiències 
 

Manolito Gafotas / Elvira Lindo 

Cartes d'amor de 0 a 10 / Susie 

Morgenstern 

El Vol de l'oreneta / David Cirici 

L'Estralaga / Roberto Piumini 

Molsa / David Cirici 

Un Petó de mandarina / Eulàlia 

Canal 

Xala, va! : càsting d'estrelles / 

Anna Fité 

Jo que vaig dormir amb lleons / 

Laia Longan ;  

Crenshaw : el gat invisible / 

Katherine Applegate  
 

 
 

Línia de Terror 
 

El Llibre del cementiri / Neil 

Gaiman 

El Secret de la biblioteca / Moka 

Els Imaginaris / A. F. Harrold 

El Misterio de la calle Morgue / 

Cuca Canals 

La Fina ensurts / Joan Bustos 

El Secret de Morisville / Peter 

Walker 

El nigromant / Tim Wilson  

Ada Goth y el fantasma del ratón 

/ Chris Riddell 

Hotel de cinc espectres / 

Pierdomenico Baccalario 

Erik Vogler y los crímenes del rey 

blanco / Beatriz Osés 

 

Ep nois! Que no veieu que el tren és a punt de marxar?  PUJA AL TREN! Les biblioteques de l’Alt Penedès i el Garraf et convidem a fer un  

viatge en tren. Tu ets qui tria on vols anar i per on vols passar. Què no saps de què va?  Doncs aquí van unes indicacions: 

 Tria la teva destinació 

La línia vermella fa el trajecte de l’ humor. Sí, el de petar-te de riure  . Podràs parar a les estacions de Petar-te de 

riure, Descargolar-se i “Ai, que em pixo” estació.  

La línia taronja fa un altre camí: És el tren de l’aventura. Hauràs d’ajudar a resoldre els misteris més enrevessats i estar disposat a viure 

les aventures més al·lucinants. 
 

La línia verda és la via de la realitat, de l’experiència. És el trajecte per a persones com tu, històries de nens de la teva edat, que viuen vides normals i els 

passen coses normals.  
 

La línia blava és la del terror .Estàs disposat a passar por? Hauràs de compartir vagó amb els peronatges més sinistres de la literatura,… Però us assegurem un 

viatge inoblidable.   

La línia lila és nova en aquest mapa i ens porta a les estacions dels Clàssics. Llibres d’abans i de sempre, que ens faran descobrir perquè les històries 

perduren en el temps. 

 Després, agafa el teu bitllet i mapa i tria l’estació.  

La biblioteca anirà marcant al teu bitllet cada estació = llibre  que hagis llegit. Per confirmar que l’has llegit hauràs de respondre un enigma. Recorda que pots 

canviar de línia sempre que vulguis per anar a l’estació que vulguis. 

D’entre tots els viatgers sortejarem tres MEGA regals! 

Pots participar si fas 4t, 5è o 6è de primària. I tens temps des de l’11 de desembre de 2017 fins al 5 de maig de 2018. 

 
 

 

 

 

 

Línia dels Clàssics 
 

Alícia al país de les meravelles / 

Lewis Carroll 

L'Illa del tresor / Robert L. 

Stevenson 

Dràcula / Bram Stoker ; adaptació 

d'Emili Olcina 

Ullal Blanc / de Jack London 

El Maravilloso mago de Oz / L. 

Frank Baum 

Tirant lo Blanc explicat als infants / 

[Joanot Martorell] 

La Volta al món en 80 dies / Jules 

Verne 

Petites dones / de L.M. Alcott 

Romeu i Julieta / William 
Shakespeare 
El Zoo d'en Pitus / Sebastià Sorribas 
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