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Títol: Una casa per a en Tom 

Autors/es: Timmers, Leo 

Editorial:  Ànimallibres, 2018 

Signatura: I* Tim 

Sinopsi: En Tom no surt mai al carrer, fins que la Vera 
li proposa jugar a empaitar-se. Mentre la persegueix, en 
Tom es perd. Com aconseguirà tornar a casa? 

"Amb una tècnica de pinzell impressionant, Leo 
Timmers crea imatges que semblen tan reals com la 
vida mateixa i que voldries poder agafar i treure de la 
pàgina" De Volkskrant. 

___________________________________________________________________ 

Títol: Com ser un lleó 

Autors/es: Vere, Ed 

Editorial: Joventut, cop. 2018 

Signatura: I* Ver 

Sinopsi: Qui diu que tots els lleons han de ser ferotges? Ningú 
pot dir que només hi ha una manera correcta de ser. 
L'important és que cadascú trobi la manera de ser ell mateix. 
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Títol: Fora els murs! 

Autors/es: Armengol, Gemma 

Il·lustracions: Julve, Òscar 

Editorial: Ánimallibres, 2018 

Signatura: I* Arm (lletra lligada) 

Sinopsi: Quan un grup de tèrmits equilibristes africans arriba al jardí, alguns veïns 
comencen a aixecar murs per protegir-se. Però... són tan perillosos com diuen? 

 

Títol: ¡Hay un lobo! 

Autors/es: Maudet, Matthieu 

Editorial: Santa Marta de Tormes: Lóguez, cop. 2018 

Signatura: I* Mau 

Sinopsi: Hi ha un llop! On? En ple carrer, molt a la vora. No 
t'ho creïs? Veuen a veure-ho. Els ocells protagonistes adverteixen als seus amics: el 
ratolí, la tortuga, el porc... que s'acosten a comprovar-ho. El llop estan menjant tan 
ricament un entrepà, però a saber què plans tindrà. Encara que intenten no 
espantar-se, la veritat és que estan molt espantats. 
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Títol:  La Natura 

Autors/es: Chabbert, Ingrid; il·lustracions: Béal, Marjorie  

Editorial: Barcelona : Cruïlla, 2018 

Signatura: I* Cha 

Sinopsi: 

Activa el cervell de tu fill. Diverteix-te con una caixa de conte i activitats que ajudaran 
al fet que tu fill sigui un gran lector. Les aventures de Lester i Bob. 

 

Títol: Pequeña nube 

Autors/es: Carle, Eric 

Editorial: Madrid: Kókinos, cop. 2018 

Signatura: I* Car 

Sinopsi: Pequeña nube creua el cel com les altres núvols, 
però va més endarreridai al seu aire. Quan es queda sola, juga 
a transformar-se en ovella, amb avió, en arbre, en conill i fins a 
en pallasso amb barret. De sobte, els altres núvols tornen a 

buscar-la perquè la necessiten per complir amb la seva missió: ajuntar-se, atapeir-se, 
formar un núvol enorme i regar el món amb la pluja que han acumulat en el seu viatge. 
A tots els nens els agrada mirar els núvols i descobrir que una té forma d'ós, de vaixell, 
de flor o de catifa màgica. Un joc universal i divertit que estimula la imaginació, i que 
el talent d'Eric Carle rescata per crear aquest àlbum. Amb aquestes pinzellades de 
color tan conegudes i admirades, el prolífic autor sempre acosta als nens una mirada 
original sobre la Naturalesa, els insectes, els animals, les plantes o, en aquest cas, els 
fenòmens atmosfèrics. Un llibre per jugar, aprendre, compartir en família o en el 
col·legi... I per donar-se el gust de tenir el cap en els núvols! 
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Títol: Vint badalls 

Autors/es: Smiley, Jane; il·lustracions: Castillo, Lauren 

Editorial: Sant Joan Despí: Corimbo, 2018  

Signatura: I* Smi 

Sinopsi: Mentre la seva mare llegeix un llibre a Lucy abans 
de ficar-se al llit, aquesta dóna un badall i comença a dormir-se. Però a l'estona es 
desperta i veu a la seva mare dormida amb el llibre entre les mans. Què farà per 
tornar a agafar el son?. El primer llibre il·lustrat de la guanyadora del premi Pulitzer, 
Jane Smiley, il·lustrat per la guanyadora del Caldecott Honor, Lauren Castillo, evoca 
la diversió de la platja i la quietud d'una nit de lluna, amb vint badalls repartits al llarg 
del llibre, perquè els nens els descobreixin i expliquin. 

 


