
LLIBRES PELS MÉS GRANS 

Títol: Sol com un mussol. Ossa i Conill; 3 

Autors/es: Gough, Julian 

Il·lustracions: Field, Jim 

Editorial: Baula, 2018 

Signatura: I** Gou 

Sinopsi: 

Fiuuuuu! Xoof! Una cosa misteriosa cau al llac. L’Ossa 

i en Conill no han vist mai res igual. Quan la treuen de 

l’aigua, xopa i estabornida, no saben si és un animaló 

inofensiu o un  monstre famolenc. En Conill resol el dubte arrossegat per un munt de 

pors: -És un monstre famolenc! 

Una faula en clau d’humor sobre l’amistat. 

______________________________________________________________________ 

Títol: Perill al bosc 

Autors/es: Peix, Susana 

Il·lustracions: Canals, Mercè 

Editorial: Jollibre, 2018 

Signatura: I** Pei 

 

Sinopsi: 

Després d’una nit de tempesta, una espurna es desperta 

dins l’escletxa del tronc d’una alzina centenària. Però està molt espantada, l’Espurneta 

sap que d’un moment a l’altre es pot apagar. 

Aleshores sent algú que grata l’escorça de l’alzina… És un esquirol que busca un cau per 

passar-hi l’hivern i que en veure l’Espurneta s’adona d’un gran perill: aquella petita 

guspira pot calar foc al bosc! 

 



Títol: La niña invisible 

Autors/es: Puño 

Il·lustracions: Altés, Marta 

Editorial: SM, cop. 2018 

Signatura: I** Pun 

 

Sinopsi: 

En temps dels avis dels avis dels teus avis, Trog va voler 

fer el Viatge. Però a la tribu dels invisibles el Viatge 

només el feien els nois. I Trog era una nena. 

Així que Trog va decidir que faria el que feien el nens: va sortir de nit, va creuar l’erm i 

va buscar una presa. 

Premio El Barco de Vapor, 2018. 

 

Títol: El tren de les parades sense nom 

Autors/es: Sala i Vila, Carles 

Il·lustracions: Arenzana, Estela de 

Editorial: La Galera, 2018 

Signatura: I** Sal 

 

Sinopsi: 

La Lia puja al tren en direcció a Quintaforca. I no hi va 

gens contenta: els pares l’envien a casa de l’àvia, a 

muntanya, per passar-hi les vacances. Però es fixa en una cosa estranya: el rètol de 

l’estació està en blanc. Segurament el deuen estar reparant…I al vagó viatja un personatge 

sospitós que sembla ben bé un dolent de les pel·lícules. El trajecte no serà tan avorrit ni 

tranquil com la Lia es pensava. 

  



Títol: La Meva germana és la pera 

Autors/es: Wilson, Jacqueline 

Il·lustracions: Sharratt, Nick 

Editorial: B de Blok, cop. 2018 

Signatura: I*** Wil 

 

Sinopsi: 

La Marty i la Melissa, són dues germanes que no 

podrien ser més diferents. La Marty és desordenada i li 

encanten els animals, els còmics i gaudeix jugant com si fos un nen. Per això, haver de 

conviure amb la seva germana Melissa, que és femenina i amant absoluta del color rosa, 

és un veritable malson. 

I tot es complica encara més quan han de compartir habitació…! 

Com ho solucionaran? 

______________________________________________________________________ 

 


