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Un projecte educatiu de qualitat i proximitat
onadaeducació.com
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Lectures de Secundària i Batxillerat 2019

AJUDES AL PROGRAMA DE DINAMITZACIÓ DE LA BIBLIOTEQUES ESCOLARS

Onada Edicions t’ajuda a dotar i actualitzar la biblioteca del centre
1. T’assessorem en la tria de llibres d’acord amb les ajudes al Programa
de Dinamització de la Biblioteques Escolars
2. Fomentem el gust per la literatura entre els joves lectors,
amb històries amenes, divertides, apassionants i amb valors.
3. Apostem per la literatura de proximitat, de quilòmetre zero,
amb autors i autores de qualitat arrelats al territori.
4. Donem suport als docents amb materials didàctics
que ajuden a enriquir l’experiència lectora i el treball a les aules.

INFORMACIÓ

W (+34) 964 47 46 41 • atenció Rosa Maria Camps. Horari

Ü atencio@onadaeducacio.com
á whatsapp (+34) 601 12 52 54
$ Onada Edicions • Pl. Ajuntament, 3 •12580 Benicarló

08-14h i 16-18.30h

MAREMAGNUM SÈRIE TARONJA • A PARTIR DE 12 ANYS • 1r cicle ESO

Tirant lo Blanc per a joves

Vicent Marçà
978-84-96623-29-3 · 144p · 10€

Del Tirant lo Blanc de Joanot
Martorell s’ha dit que és una
història total perquè parla de
tot… Però, sobretot, s’ha destacat
la versemblança dels caracters
dels seus personatges.

OBRES DE FICCIÓ • 1r cicle de Secundària

#clàssics #tirant #aventures

D’un fet tan senzill com una
disputa entre dos xiquets per un
gelat de kiwi, l’autor emfasitza
en cada element del relat per
versionar la història de múltiples
i sorprenents maneres.
Proposta didàctica a
onadaeducacio.com

Cita a la Paret de Gel

Lourdes Boïgues
978-84-15896-79-1 · 192p · 12€

Margarida Aritzeta
978-84-15896-45-6 · 144p · 10€

Kíria viu en un oasi a la vora
del desert, un parany idíl·lic
del qual cap habitant vol sortir,
excepte ella. Haurà d’afrontar
un complicat viatge per salvar
la persona que més s’estima.

“Mira, ja neva!”, criden amb
alegria. Com que això no passa
mai, la primera neu és genial.
Però la tempesta no se’n va i,
en canvi, se’n va la llum i el
telèfon, el poble es queda aïllat
i comencen les desgràcies.
Proposta didàctica a
onadaeducacio.com

#aventures #amistat

El cas de les paraules
inaudites

No és la derrota,
sinó el vent

Vicent Palatsí
978-84-15896-44-9 · 128p · 10€

Jesús M. Tibau
978-84-16505-28-9 · 144p · 12€

Per a entendre bé els relats
que et proposem necessitaràs
un diccionari, a fi de desxifrar
els vocables inaudits que hi
trobaràs en el cas de les cartes
intergalàctiques perdudes al
ciberespai.

Us heu trobat mai un mitjó
tirat al mig del carrer? Us heu
preguntat qui, com o per què?
Voldríeu saber qui i per què
algú el pot plegar? Trenta-cinc
contes per buscar alguna explicació possible.

#creativitat #vocabulari #relats

#contes #emocions #imaginació

L’Estirp de la Sang Reial

Que s’acabin les vacances,
si us plau!

Pep Castellano
978-84-15896-13-5 · 144p · 9,90€

Noemi Bagés
978-84-16505-47-0 · 144p · 12€

El comissari Arrufat es troba
amb el cadàver d’un monjo
tirat entre les escombraries. Ell
pensa que el cas li ve gran i per
acabar-ho d’adobar Marta Ferreres, una jove disposada a tot, li
complica la investigació.
Proposta didàctica a
onadaeducacio.com

#exerciciliterari #creativitat

Guarda’t del vent del desert

#aventures #fantasia

Proposta didàctica a
onadaeducacio.com
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Quaranta-sis contes
i un gelat

Salvador Vendrell, Oreto Cruzà
978-84-17050-39-9 · 128p · 11,90€
Versió bilingüe en anglès

Proposta didàctica a
onadaeducacio.com

narrativa

#aventures #misteris

De sobte, l’estiu somiat de Marc
es quedarà en res. No només

Proposta didàctica a
onadaeducacio.com

haurà d’estudiar, sinó que haurà d’instal·lar-se a l’antiga casa
familiar, al poble de l’àvia, on
no coneix ningú. L’esperen dies
llargs, xafogosos, avorrits…
#amistat #aventures
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OBRES DE
FICCIÓ
• 2n cicle de Secundària
• Batxillerat

MAREMAGNUM SÈRIE ROJA • A PARTIR DE 14 ANYS • 2n cicle ESO i BATXILLERAT

La Germandat.
Complot contra les dones

#feminisme #thriller

Proposta didàctica a
onadaeducacio.com

Proposta didàctica a
onadaeducacio.com

Proposta didàctica a
onadaeducacio.com

5

El cas Peníscola
Manel Joan i Arinyó
978-84-16505-86-9 · 224p · 11,95€

David Miró
978-84-17050-51-1 · 208p · 12€

Un inquietant dietari trobat en
un cotxe accidentat ens planteja
una visió de la història diferent.
¿I si les coses que passen entre
homes i dones no són producte
d’una herència cultural sinó
que hi ha alguna cosa més?

narrativa

La inspectora Anna Recasens
sabia que el xicot de la seua filla
havia quedat orfe de mare quan
tenia tres anys. El que no li havia
dit ningú és que Roser, la qui
hauria estat la seua consogra,
havia mort assassinada.
Proposta didàctica a
onadaeducacio.com

#misteris #investigació

Després del silenci

Quan truquen de matinada

Enric Lluch
978-84-15896-09-8 · 72p · 9,90€

Salvador Vendrell
978-84-15896-32-6 · 176p · 12€

Joan Queralt tracta de trobar
resposta a un conjunt de
preguntes que no ha pogut
contestar des que tenia catorze
anys. Qui era en realitat la
mare? Per què el pare fugí de
casa?

Pere, un historiador reconvertit
a periodista, sobreviu, escèptic,
en una València desinflada. El
treball en les memòries de la
viuda d’un anarquista li permet
al protagonista viure tres moments històrics s’alternen en la
novel·la.

#enigmes #secrets #postguerra

Proposta didàctica a
onadaeducacio.com

#història #transició #reflexió

La sang de la terra

Sí, podem?

Jordi Sierra i Fabra
978-84-15896-25-8 · 144p · 10€

Marc Pallarès
978-84-17050-32-0 · 272p · 11,95€

La terra es mou. Els moviments es produeixen des que
l’empresa Indutub començà a
perforar el terra amb la tècnica
del fracking. Un d’aquests
sismes deixa al descobert uns
documents reveladors.

Marta, Fèlix i Aleix es troben
en la contradicció de pretendre
grans canvis socials però, alhora,
comprovar que els petits canvis
de la nostra vida quotidiana
sovint resulten complicats.
#família #dilemespersonals

#aventures #ecologisme #fracking

El repòs dels amants

La lluna de Praga

Joan Pla
978-84-15896-29-6 · 144p · 10€

Jordi Santasusagna
978-84-15896-07-4 · 272p · 12€

El senyor Tolrà ha desaparegut
sense deixar rastre mentre feia
bolets a la Mussara. És una desaparició més en aquest poble,
ara en runes, els habitants del
qual van abandonar condicionats per la por.

En Charly és professor d’institut i l’Anna és una de les seves
alumnes,filla d’una família
adinerada qui desapareix en un
viatge de fi de curs a Praga. La
hipòtesi del segrest sembla ser
per motius econòmics…

#aventures #misteris #amistat

Proposta didàctica a
onadaeducacio.com

#aventures #thriller #secrets
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Proposta didàctica a
onadaeducacio.com

narrativa

1937

Cafè Berlevag

Joaquim Biendicho
978-84-15896-97-5 · 128p · 12€

Mònica Batet
978-84-16505-46-3 · 128p · 12€

S’hi encreuen històries de desertors, morts, venjances familiars,
bombardejos i gent que fuig
i que s’amaga… Aventures i
embolics que exemplifiquen, a
petita escala, les complexes giragonses de la nostra guerra civil.

La Sarah, la filla d’un cantant
conegut mundialment; l’Alice,
una cantant que porta un temps
intentant escriure la lletra d’una
cançó, i la Jane, una noia que
treballa de guia en un museu;
són les protagonistes d’aquesta
història.

#guerracivil #històriespersonals

Proposta didàctica a
onadaeducacio.com

#històriespersonals #sentiments

El magma silenciós

El secret de les terres roges

Vicent Pallarès i Manel G. Grau
978-84-96623-95-8 · 168p · 12€

Lurdes Malgrat
978-84-16505-99-9 · 168p · 11,95€

En el decurs de les obres d’una
autovia, una retroexcavadora
trau casualment a la superfície
unes restes humanes que fan
pensar en la localització d’una
fossa comuna del temps de la
Guerra Civil.

Un món futur, regit per unes regles inqüestionables. La Jana, el
Raül i el Tom són tres amics que
habiten en indrets molt distants
del planeta i es relacionen a
través de la Pantalla del Joc.

#misteris #guerracivil #amistat

#ciènciaficció #aventures #amistat
Proposta didàctica a
onadaeducacio.com

Quimera

Un dia en la vida
d’Ishak Butmic

Margarida Aritzeta
978-84-17050-63-4 · 200p · 12,50€

Jordi Tiñena
978-84-15896-43-2 · 176p · 12€

S’acabava d’enamorar. Però
també li han robat la bossa i
ha perdut els amics al metro.
Algú crida: “És ell, el lladre!” I
en Yubley, atabalat, corre cap al
túnel, on l’espera la Miruna, la
noia dels cabells de foc.
#aventures #monvirtual

Escrita durant la guerra dels
Balcans de finals del segle xx
i ambientada a la ciutat de
Sarajevo, és la crònica d’uns
ciutadans assetjats per la mira
telescòpica d’un franctirador.
Proposta didàctica a
onadaeducacio.com

#guerra #drama

La pols dels dies

Dirk dixit!

Carme Cruelles
978-84-17050-64-1 · 144p · 12€

Àngel-O. Brunet
978-84-15896-98-2 · 224p · 12€

Els relats formen un llibre que
presenta una doble trama: la
veu d’un xiquet de tretze anys
que mostra una galeria de personatges i situacions curioses
a través d’un dietari de curta
durada.

Quan tenien cinc anys Laia i
Jan van desaparèixer misteriosament. Un parell d’hores més
tard, i a uns quants quilòmetres
de distància, Jan va reaparèixer
sense poder recordar res del que
havia passat. Vint anys després,
de Laia encara no se’n sap res.

#relats #emocions

Proposta didàctica a
onadaeducacio.com

#aventures #ciènciaficció
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Proposta didàctica a
onadaeducacio.com

Cafè Berlevag

Joan Pinyol
978-84-16505-29-6 · 208p · 12€

Mònica Batet
978-84-16505-46-3 · 128p · 12€

El Miquel té moltes ganes de
viure, però l’obliguen a anar a
la Guerra del Marroc. Som a
l’estiu de 1909 i gràcies a l’Alba
s’embarca en el Reina Maria
Cristina, un vaixell que fa el
trajecte Barcelona-Buenos Aires.

La Sarah, la filla d’un cantant
conegut mundialment; l’Alice,
una cantant que porta un temps
intentant escriure la lletra d’una
cançó, i la Jane, una noia que
treballa de guia en un museu;
són les protagonistes d’aquesta
història.

#aventures #narrativahistòrica

Proposta didàctica a
onadaeducacio.com

#històriespersonals #sentiments

La pols dels dies

El secret de les terres roges

Carme Cruelles
978-84-17050-64-1 · 144p · 12€

Lurdes Malgrat
978-84-16505-99-9 · 168p · 11,95€

Els relats formen un llibre que
presenta una doble trama: la
veu d’un xiquet de tretze anys
que mostra una galeria de personatges i situacions curioses
a través d’un dietari de curta
durada.

Un món futur, regit per unes regles inqüestionables. La Jana, el
Raül i el Tom són tres amics que
habiten en indrets molt distants
del planeta i es relacionen a
través de la Pantalla del Joc.
#ciènciaficció #aventures #amistat
Proposta didàctica a
onadaeducacio.com

Dirk dixit!

Un dia en la vida
d’Ishak Butmic

Àngel-O. Brunet
978-84-15896-98-2 · 224p · 12€
Quan tenien cinc anys Laia i
Jan van desaparèixer misteriosament. Un parell d’hores més
tard, i a uns quants quilòmetres
de distància, Jan va reaparèixer
sense poder recordar res del que
havia passat. Vint anys després,
de Laia encara no se’n sap res.
#aventures #ciènciaficció

Jordi Tiñena
978-84-15896-43-2 · 176p · 12€
Escrita durant la guerra dels
Balcans de finals del segle xx
i ambientada a la ciutat de
Sarajevo, és la crònica d’uns
ciutadans assetjats per la mira
telescòpica d’un franctirador.
Proposta didàctica a
onadaeducacio.com

Espill

Francesc Anyó i Borja Penalba
978-84-15896-41-8 · 144p · 11,95€

L’Espill és una novel·la en forma
d’autobiografia fictícia que
permet arribar a conclusions
diverses, segons vulgues llegirla des del punt de vista de la
misogínia o bé, des de l’humor.
#clàssics #jaumeroig

#guerra #drama

Estellés, de mà en mà.
Antologia

Jaume Roig.
Adaptació de Salvador Vendrell
978-84-16505-12-8 · 184p · 12€

Proposta didàctica a
onadaeducacio.com
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El mar de les ombres

#relats #emocions

Proposta didàctica a
onadaeducacio.com

narrativa

Us proposem un viatge per
l’apassionat i apassionant
univers estellesià. Un univers
concret i precís, dolç, amarg,
alegre, tràgic, divertit, dramàtic,
sorneguer, culte, malparlat…
Proposta didàctica a
onadaeducacio.com

#poesia #clàssics #estellés
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narrativa

Teoria del càstig

Germània

Àlan Greus
978-84-17050-47-4 · 136p · 15€

Pau Berenguer
978-84-17050-42-9 · 160p · 15€

Què és castigar? On queden
la justícia i la venjança? Els
personatges d’aquests relats
voregen la ratlla que delimita
la infracció, o bé actuant com
a autoritat que sanciona, o bé
suportant la càrrega de la pena
que expiarà la falta comesa.

Els protagonistes pertanyen a
un jovent adoctrinat, encegat
pels ideals nazis i engalipat per
la seua propaganda, i que fou
enviat contra la maquinària de
guerra soviètica, ja imparable
i disposada a arrasar aquella
nació que l’havia desafiat.

#relats #ironia

#guerra #humanitat

D’una altra fusta

Un món de bojos

Joan Cànoves
978-84-17050-44-3 · 136p · 15€

Francesc Gisbert
978-84-16505-36-4 · 200p · 18€

Tomàs Ceriols ha construït
durant anys una vida rutinària
i discreta, en la qual es troba
relativament còmode. Eixa
quietud aconseguida amb penes
i treballs es veurà trasbalsada
per la súbita petició del seu
íntim amic Ferran.

És la història d’una colla de
personatges a qui tothom
considera perduts i fracassats,
però que s’uniran en una
aventura insòlita i de
conseqüències imprevisibles per
demostrar que continuen vius.
#críticasocial #humor

#històriespersonals #amistat

Paral·leles

La dona sense ulls

Llorenç Delgado
978-84-17050-06-1 · 176p · 17€

Rosa Font
978-84-15896-42-5 · 240p · 18€

Jaume és un jove que va nàixer
en l’Espanya de la postguerra,
en una família esquinçada per
la derrota dels seus i repudiada
pel Règim. Se sent esclau del
pànic i forçat propietari d’una
paüra heretada que mai ha
volgut posseir ni entendre.

Any 1929. Una noia de disset
anys, Eugènia Duran, mira el
món amb ulls esbatanats i el
pinta tal com el veu, una figura
cúbica que emmarca tots els
universos: el dels vius, el dels
morts i el dels qui encara han de
néixer.

#postguerra #drama

#drama #feminisme

El pensament viatger

Xarxa prima

Carles Penya-roja
978-84-16505-91-3 · 160p · 15€

Amàlia Roig
978-84-16505-15-9 · 168p · 16€

La crisi econòmica, les crisis
personals, les seues misèries, i
alguna virtut, empenyen tota
mena de personatges durant tres
jornades.

Un relat per on discorre
un cabal d’emocions i de
reflexions hàbilment trenat
des d’un conjunt de trobades
amb artesans i menestrals
de la cruïlla territorial
entre valencians, catalans i
aragonesos.

#històriesquotidianes #societat

#crònica #territori

NARRATIVES ONADA • A PARTIR DE 14 ANYS • 2n cicle ESO i BATXILLERAT

Cròniques des de l’infern

Josep Usó
978-84-15896-74-6 · 160p · 16€

Manel Alonso
978-84-15221-92-0 · 136p · 11,95€

És la vida d’un home,
Celestino, que sobreviu a tot
el segle xx. Per aconseguir-ho,
haurà de prendre decisions
molt arriscades, superar
situacions molt complicades i
cometre actes terribles.

En els moments de crisi
que estem vivint, en què els
poderosos i els governants
actuen amb desvergonya i
hipocresia, calia proposar una
selecció dels millors articles
d’opinió de Manel Alonso. .

Ningú no mor
Joan Pinyol
978-84-15221-90-6 · 208p · 14,95€

Proposta didàctica a
onadaeducacio.com
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L’any de l’herba sana

#postguerra #narrativahistòrica

Proposta didàctica a
onadaeducacio.com

narrativa

Diuen que ningú no mor
mentre algú el recorda. La
recerca acadèmica que la Mercè
i el Marc duen a terme, en
ocasió de la commemoració
del vint-i-cinquè aniversari
del seu institut, els porta a
desemmascarar un crim.
#misteri #por

Proposta didàctica a
onadaeducacio.com

#críticasocial #articulisme

D’ànimes, vençuts
i altres romanços
Josep-Joan Miralles
978-84-16505-08-1 · 80p · 12€

Les històries dels protagonistes
anònims també saben d’amor
i d’odi, de fidelitat i de traïció,
d’honradesa i deshonestedat i
de lliurar un combat constant
per aconseguir la felicitat.
#postguerra #històriespersonals

La promesa del gal·lés

La paciència del minotaure

Ivan Carbonell
978-84-15221-74-6 · 250p · 18€

Ivan Carbonell
978-84-15896-92-0 · 240p · 20€

Evian aprén l’ofici de
la restauració a Gal·les,
acompanyat del seu amic
Raimon, però mentrestant prova
també de complir una missió
encomanada per la família
d’Enric Valor.

Evian passeja sol per una
València hivernal al capvespre,
immers en les contradiccions
d’una vida universitària que ja
toca deixar enrere i el món del
ball que li ha descobert el seu
amic Raimon.

#aventures #amistat

#viatges #història #misteris

Insòlita memòria

Món animal

Vicent Penya
978-84-16505-37-1 · 144p · 15€

Jordi Colonques
978-84-15221-06-7 · 176p · 12€

Un llibre de narracions que,
des de la mediterraneïtat més
aclaparadora, ens transporta
a un espai literari sense noms
ni dates, però perfectament
identificable en la geografia i en
la història.

Un greu entrebanc que
amenaça la integritat física dels
visitants impedeix inaugurar
Món Animal, el gran parc que
substituirà l’antic zoològic i
que simula les condicions dels
biomes africans a l’antiga glera
del riu que travessava la ciutat.

#relats #memòries

#críticasocial #crim
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Els records vénen del vent

poesia • teatre
Des del Sud fins al Nord,
una llàgrima parla

Josepa Montagut i Mariner
978-84-17050-69-6 · 88p · 12€

Josepa Montagut i Mariner
978-84-16505-61-6 · 80p · 12€

El primer vers que apareix al
llibre diu molt del que es vol
expressar en aquest poemari, «Jo
sóc jo», un poc superb si voleu,
però després d’estar tota una vida
demanant perdó per existir, cal
reivindicar-se, no us sembla?

El poemari, emotiu i subtil,
mostra les maneres sibil·lines
d’actuar contra la dona pel
patriarcat, i en trobem massa
mostres al nostre entorn.
#poesia #feminisme

#poesia #feminisme

Bugada

Sobreviurem

Montse Assens
978-84-17050-41-2 · 88p · 41€

Clara Gil
978-84-16505-23-4 · 184p · 12€

Un poemari que ens parla
d’amor i desamor, on el jo poètic
reflexiona en primera i segona
persona. L’amor, com moltes
altres coses, es desgasta en l’ús
diari, en cada bugada que fa per
passar pàgina i per continuar
escrivint sobre un full en blanc.

Quan les coses es torcen és quan
cal que estiguem més desperts,
més forts i amb més ganes de
canviar el nostre present. Teniu
a les mans una sèrie de poemes
que creuen fermament en les
portes obertesi els gots plens.

#poesia #sentiments

Proposta didàctica a
onadaeducacio.com

#superaciópersonal #positiu

Porta’m al bosc

Rere la paraula

Joan Ramon Gironès
978-84-17050-48-1 · 96p · 14€

Aina Garcia Carbó
978-84-15896-91-3 · 56p · 13€

En Ricard i l’Ester van estudiar
junts a l’institut. L’Ester no
ha oblidat mai el martiri que
li van fer viure en Ricard i els
seus amics, però sobretot en
Ricard. Ara s’hi trobaran de
nou d’adults.

Diguem que en aquest llibre es
veu la meua superació i creació
del meu jo a partir de la mort
del meu pare, un fet que em
trastocà la vida des dels 12 anys.
Amb açò, hi ha poemes que
es van escriure fa molts anys i
d’altres que són més recents.

#teatre #assetjament

#poesia #històriespersonals

Proposta didàctica a
onadaeducacio.com

Àfrica

La venjança d’en Bernat

Joan Manuel Matoses
978-84-15221-82-1 · 72p · 12€

Joan Molina
978-84-15221-67-8 · 104p · 12€

En un futur apocalíptic de
gel i neu, infinit, dos homes
es troben fent camí, en sentits
oposats. Un canal d’aigua els
impedeix continuar i cadascun,
des d’una vora de l’escletxa, va
desgranant la seua perspectiva
del món tal com el coneix.

El comte Blai, després d’una
sessió joglaresca, li diu a la seua
filla Magdalena que ha decidit
casar-la amb en Pere d’Alfafar,
duc de Bou. Aquest, però,
l’enxampa acompanyada del seu
amant, en Bernat, marquès de
Castellar.

#teatre #ciènciaficció

#teatre #sàtira

NARRATIVAS ONADA • A PARTIR DE 14 ANYS • 2n cicle ESO i BATXILLERAT

narrativa • poesia 11

Sobre el caballito de madera

Mango con pimienta

Andrea Aguilar-Calderón
978-84-15221-98-2 · 304p · 18€

Ángel Martínez Bermejo
978-84-15896-59-3 · 160p · 15€

Andrea, aspirante a escritora, se
da cuenta de que está atrapada
en la novela equivocada y
que está protagonizando
una historia que no le gusta.
Así, decide escaparse de las
páginas monótonas del libro y
marcharse de viaje a Europa.

El relato de un viaje por Kerala.
Un territorio pescondido detrás
de las montañas, que mantiene
muchas de las esencias de la
India tradicional al tiempo que
presenta algunas peculiaridades que no se encuentran en el
resto del subcontinente.

#viajes #historiapersonal

#viajes #India

La mujer sin mirada

Tropecientas trompas.
Microrrelatos

Rosa Font
978-84-15896-57-9 · 248p · 18€

Año 1929. Una chica de diecisiete
años, Eugènia Duran, mira el
mundo con los ojos cerrados y lo
pinta tal como lo ve, una figura
cúbica que enmarca todos los
universos: el de los vivos, el de los
muertos y el de los que todavía
están por nacer.

Sergi Cambrils
978-84-17050-72-6 · 176p · 15€

Más de un centenar de relatos
de temática variada: el amor y
el humor aparecen y desparecen
continuamente en cada página;
lo cotidiano y lo extraordinario
están presentes en cada aventura
#relatos #emociones #ironia

#drama #feminismo

Versos y trazos,
teta y abrazos
Asociación Amamanta
978-84-16505-04-3 · 80p · 14€

El último mono
Joan Montañés Xipell
978-84-15221-97-5 · 96p · 10€

Poemas e ilustraciones que muestran una particular y emotiva
visión sobre la lactancia materna y nos sumergen en la profunda magia de amamantar.

Viñetas humorísticas que apelan
directamente a la conciencia
crítica del lector, pero también
a la capacidad que conserva
todavía de reírse de sí mismo (o
del vecino).

#poesía #maternidad

#humor #críticasocial

Cu usile întredeschise –
A puertas entreabiertas

Locura para el alma

Gilda Valcan
978-84-15896-18-0 · 96p · 12€

Versión bilingüe rumanocastellano del poemario Cu
usile întredeschise – A puertas
entreabiertas. Traducido por
Catalina Iliescu Gheorghiu.
#poesía #ediciónbilingüe

Blanca Jovaní
978-84-17050-76-4 · 56p · 12€

Un puzle de poemas sin orden
cronológico de vivencias de
diferentes personas. La autora
reflexiona sobre qué estilo de
vida estamos construyendo y
aporta una semilla de esperanza
para las personas en busca del
sentido de su existencia.
#poesía #aprendizajepersonal
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OBRES DE
NO FICCIÓ
• 2n cicle de Secundària
• Batxillerat
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Proposta didàctica a
onadaeducacio.com

assaig
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Antologia de Joan Fuster

Gaudir de la llengua

A càrrec de Vicent Terol
978-84-16505-87-6 · 144p · 11,95€

Karmelo Ayesta
978-84-15896-95-1 · 112p · 14€

Si Fuster és un dels assagistes
europeus més important del
segle xx, per què no l’hauríem
d’aprofitar al màxim? Fuster ens
farà gaudir d’una prosa deliciosa
alhora que ens obrirà la ment
a preguntar-nos el perquè de
tantes coses.

En aquest llibre trobaràs una
reflexió fresca sobre l’ús de
l’èuscar, explicada per mitjà
d’exemples del dia a dia, i
escrita de manera àgil i amena.
Les seues reflexions són
perfectament aplicables al cas
valencià.

#assaig #joanfuster

#sociolingüística #assaig

Joan Fuster per a joves

L’aventura del mercat

Adaptació de Salvador Vendrell
978-84-16505-98-2 · 168p · 11,95€

Agustí Segarra
978-84-15896-96-8 · 184p · 14€

En aquesta antologia us
n’oferim un tast: textos breus i
molt accessibles, que pretenen
acostar Joan Fuster als lectors
més joves —i no tan joves—
d’avui. Pur assaig…

A través d’un relat de ficció, la
pretensió del text és situar en el
centre de la trama el nucli dur
de l’economia com a ciència
social: la confiança entre els
actors que participen en els
mercats.

#assaig #joanfuster

#economia #assaig

Proposta didàctica a
onadaeducacio.com

Ara, Estellés
Diversos autors
978-84-15221-16-6 · 192p · 25€

Una mena de guia en la qual
hom trobarà compromís cívic,
amor, mort, quotidianitat,
poesia… Tot això d’una manera
fàcil i entenedora, tant a l’abast
de l’alumnat de secundària i
batxillerat com del lector més
avesat a l’obra estellesiana.
#poesia #estellés #música

(Tot) el que encara no saps
sobre les marques
Pilar Alfonso
978-84-16505-56-2 · 152p · 12,50€

Una invitació a pensar el
significat de les grans marques
en la societat actual. Què és una
marca al segle xxi? I és que les
marques ja no són el que eren fa
només tres o quatre dècades.
#comunicació #audiovisual

Veus de ciència. Incitacions
a la lectura científica

Les muixerangues
valencianes

Martí Domínguez
978-84-17050-16-0 · 272p · 18€

Joan Bofarull
978-84-16505-34-0 · 112p · 20€

Una invitació a descobrir un
univers de lectures suggestives
de ciència. Galileu, Darwin,
Maxwell, Feynman, Einstein,
Margulis, Dawkins o Gould
són alguns dels noms que tot
bon lector hauria de descobrir.

La muixeranga és una
tradició festiva valenciana
que consisteix a alçar torres
humanes. La més coneguda
és la d’Algemesí però no és
l’única al nostre territori.

#ciència #literatura #història

#festes #tradicions #companyerisme
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Hèctor Molina. La veu de
la terra del segle XXI
Alícia Coscollano
978-84-17050-30-6 · 80p · 12€

assaig

Maquis i masovers
Raül González Devís
978-84-17050-65-8 · 384p · 20€

Elaborant una analogia
cinematogràfica, Hèctor seria
l’home que xiuxiueja a l’oïda
de la terra. Cor, ment, tècnica
i saviesa d’un ofici dibuixen
una personalitat profundament
arrelada al territori.

La resistència armada
antifranquista va representar
el major esforç que hi haguè
per enderrocar la dictadura
de Franco. S’analitza, des
de l’òptica territorial i del
component humà que integrà i
col·laborà amb l’AGLA.

#agricultura #tecnologia

#història #postguerra

Sobre l’alquímia de la
vida. Conversa amb Xavier
Vendrell

Cuando llega la hora

Joan Borja i Sanz
978-84-16505-69-2 · 184p · 17€

Un llibre en què Joan Borja
conversa amb el científic
valencià Xavier Vendrell sobre
l’alquímia de la vida: sobre els
reptes de la investigació genètica
#ciència #genètica #investigació

L’única passió noble
Joan Garí i Clofent
978-84-16505-70-8 · 176p · 15€

Un llibre amb espontaneïtat,
fragmentarisme, ironia i una
gran exigència formal. De
Montaigne a Fuster, repassa
alguns avatars recents del país
dels valencians i reflexiona
sobre el llegat d’aquests
escriptors.

Miguel Ángel Sabadell
978-84-17050-99-3 · 208p · 16,90€

Nada hay más contagioso que
el miedo ni nada que cause más
temor que la muerte. A ninguno
de nosotros nos gusta la idea
de morir. Esto ha provocado
la aparición de múltiples
creencias, algunas convertidas
en religiones organizadas.
#historia #ciencia

Alfred Giner Sorolla.
La passió i la lucidesa
Amàlia Roig
978-84-17638-03-0 · 208p · 16,90€

Invita a recórrer la vida i l’obra
del científic humanista Alfred
Giner Sorolla (1919-2005) des
d’un punt de vista literari, amb
voluntat d’ometre les diferències
estilístiques entre els llibres de
ficció i els assaigs a l’ús.

#assaig #qüestióvalenciana

#biografia #ciència #humanisme

Carles Santos i Ventura.
Resum biogràfic

Arran de mar.
L’escala de la incertesa

Alícia Coscollano
978-84-15896-90-6 · 60p · 18€

Alfred Giner Sorolla
978-84-934162-3-2 · 336p · 18€

Aproximació a la geografia
personal d’un dels músics
amb més pes dins del món
contemporani internacional.
Música, compromís vital i una
creativitat generada a grans
glops.

Uns textos, sovint polèmics,
on es descriu l’impacte de la
ciència en la societat i la tensió
amb el món de la fe i de les
creences. Un relat a propòsit de
la disputa entre l’escrutant raó i
les venerables quimeres…

#música #biografia

#ciència #humanisme
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La tempestuosa mar blava
Ramon Usall
978-84-96623-03-3 · 224p · 18€

L’espai geogràfic mediterrani
és, actualment, una de les zones
geopolíticament parlant més
importants del planeta. Un cop
d’ull al passat de la Mediterrània
ens demostra que aquest
territori ha estat sempre cobejat.

assaig
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Argumentació i educació
discursiva: el gènere cartes
al director en l’ensenyament
Enric Portalés
978-84-17050-34-4 · 304p · 20€

Aquest estudi fa una proposta
d’aprenentatge lingüístic que
es basa en l’anàlisi d’uns textos
reals pròxims als estudiants: les
cartes al director.

#història #societat

#lingüística #periodisme

El morfema ideològic

Eines per a la producció
de vídeo documental

Josep Ángel Mas
978-84-96623-28-6 · 232p · 20€

Els diversos grups ideològics
valencians fan servir
determinades variants
lingüístiques, fins i tot aquelles
en principi tan asèptiques com
una grafia o un morfema, per
tal d’indicar la seua posició en
l’ecosistema ideològic.

Diversos autors
978-84-96623-21-7 · 240p · 20€

El vídeo documental
contemporani és reconegut
com un territori de creació,
que traspassa les barreres de la
tradicional distinció entre la
mirada documental i la ficció.
#comunicació #documental

#sociolingüística #llengua

Agroecologia per a un
paisatge en extinció

Eines per a la docència
en centres penitenciaris

Francesca Pérez Badal
978-84-96623-57-6 · 128p · 16€

Diversos autors
978-84-96623-83-5 · 208p · 20€

Es planteja la protecció de
l’Horta del Millars, a favor de
l’agricultura sostenible, amb els
mitjans que les administracions
públiques i una societat civil
desperta puguen proporcionar a
favor del territori.

El claustre del professorat del
Centre Penitenciari d’Albocàsser
ha elaborat aquest compendi
multidisciplinar partint del
treball de camp de diverses
matèries curriculars de
l’educació de persones adultes.

#ecologia #ciència

#ensenyament #pedagogia

Reset RTVV

¿Teoría de la educación
o educación de la teoría?

Col·lectiu Ricard Blasco
978-84-15896-62-3 · 144p · 15€

Proposem un pacte
fundacional concretat en
tres aspectes: institucional,
economicoempresarial i
sociocultural, que actue com a
garantia que (la nova) RTVV no
serà un televisió partidista ni
governamental.
#comunicació #societat

Marc Pallarés Piquer
978-84-15896-40-1 · 88p · 12€

Aspectos como qué
características debe tener la
teoría de la educación, quién o
qué genera conocimiento y cuál
es el más válido para la práctica
son la base de cuestiones
debatidas en la Pedagogía.
#educación #pedagogía
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Entre els principals objectius fundacionals
d’Onada Edicions destaquen la promoció de
l’hàbit de la lectura en totes les edats i la transmissió de les noves creacions literàries dels
autors i les autores del país. Amb la voluntat
renovada d’aprofundir en aquests vessants
del nostre compromís amb la cultura i el territori hem creat el projecte Onada Educació,
un seguit de col·leccions dissenyades amb el
desig de fomentar a les aules la passió pels llibres. En l’espai web onadaeducacio.com trobareu informació detallada sobre les obres del

catàleg d’Onada Edicions adequades a cada
nivell educatiu i edat lectora, així com el material didàctic complementari que ha elaborat
el nostre equip pedagògic per facilitar la tasca
docent de mestres i professorat.
Podeu consultar el catàleg general de l’editorial a la pàgina web d’Onada Edicions.

Onada Edicions col·labora
amb Escola Valenciana i Maestrat Viu

amb tu, fem educació
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