
 

Amb el suport del Departament de Cultura

                         

CONTES PELS MÉS PETITS 

OCTUBRE 2018 

Títol: El Gran llibre dels animals gegants ; El petit llibre dels 

animals més petits 

Autors/es: Cosanti, Francesca 

Editorial: Cossetània, 2018 

Signatura: I* Cos 

 

Sinopsi: 

Hi ha animals que són gegantins, més grossos que alguns 

vaixells, automòbils o fins i tot que casa teva. D’altres, en canvi, són més petits que una moneda 

i podrien viure en una closca de nou! En aquest llibre els hi trobareu tots! 

___________________________________________________________________________ 

Títol: Deu Ditets 

Autors/es: Fox, Mem 

Il·lustracions: Oxenbury, Helen 

Editorial: Kalandraka, 2018 

Signatura: I* Fox 

  

Sinopsi: 

Vet aquí un bebè / que va nèixer en un poble llunyà/ i un altre bebè que va nèixer l’endemà. 

I tots dos tenien, / ho sabem prou bé,/ deu dits a les mans/ i als peuets també. 

 

Un conte fet amb rodolins per llegir i contemplar junts les tendres il·lustracions d’infants de 

Helen Oxenbury. 
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Títol: A qui li agrada anar amb barret? 

Autors/es: Olid, Bel 

Il·lustracions: Serra, Sebastià 

Editorial: Combel, 2018 

Signatura: I* Oli 
 

Sinopsi: 

A la selva ha aparegut un barret de copa alt i negre. De qui serà? De la mona? Del tigre? Del 

tucà?… 

 

Títol:  La Caputxeta lectora 

Autors/es: Rowland, Lucy 

Il·lustracions: Mantle, Ben 

Editorial: Maeva Young, 2018 

Signatura: I* Row 

 

Sinopsi: 

Quan camines pel bosc, no s’ha de deixar mai el camí… 

però canviar el final d’un conte pot ser molt divertit! De camí a la biblioteca, la Caputxeta 

Vermella es troba un llop astut que la convenç perquè deixi el camí. Això no sortia en un conte? 

Potser ha arribat el moment de trobar-li un final diferent…  

Versió del clàssic La Caputxeta Vermella. 

___________________________________________________________________________ 



 

Amb el suport del Departament de Cultura

                         

Títol: Buffa!!! 

Autors/es:  Anna Vega i Marta Canellas 

Il·lustracions: Gubianas, Valentí 

Editorial: Bellaterra Música, 2018 

Signatura: I* Veg 

 

Sinopsi: 

Conte amb músiques i cançons per a infants que ens convida a jugar amb diferents elements del 

bosc de la mà del Nap Buf, un follet entremaliat, belluguet, despistat i juganer que escampa la 

seva música bufant pels racons. 

 

 


