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Contes pel més petits desembre 2018 

 

Títol: Què és aquesta panxa? 

Autors/es: Martín, Patricia; 

Il·lustracions: Bonilla, Rocío 

Editorial:  Flamboyant, 2018 

Signatura: I* Mar 

Sinopsi: Un bonic llibre mut de cartó destinat als més menuts (0-3 anys) que tracta, amb un toc 

d’humor, sobre l’espera i arribada d’un germà o germana.Ideal per iniciar els infants en la lectura de 

seqüències senzilles i a identificar accions que els són familiars. 

________________________________________________________________________________ 

Títol: El Llibre de les emocions de ... 

Autors/es:Couturier, Stéphanie 

Il·lustracions: Poignonec, Maurèen 

Editorial: Estrella Polar, 2018 

Signatura: I* Cou 

Sinopsi: Ràbia, tristesa, confiança, timidesa, por, alegria, gelosia... 

Descobreix totes aquestes emocions amb la petita Mariona i ajuda-la a controlar-les gràcies als 

consells i les il·lustracions d’aquest llibre. 

Una història interactiva creada per una experta en sofrologia, amb recomanacions per aprendre a 

gestionar les emocions. 
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Títol: Todo empieza con una semilla 

Autors/es: Knowles, Laura 

Il·lustracions: Webber, Jennie 

Editorial: Bruño, cop. 2018 

Signatura: I* Kno 

Sinopsi: Com pot una coseta tan petita convertir-se en una cosa TAN GRAN com un arbre? Viatja a 

través de les estacions i els anys per a veure com una sola llavor es transforma en un gran arbre que 

serveix de refugi als animals. 

 

 

Títol: Naixements bestials 

Autors/es: Bestard, Aina 

Editorial: Zahorí, 2018 

Signatura: I* Bes 

Sinopsi: Quantes espècies poblen el nostre planeta, quantes maneres de néixer, créixer i viure! Cada 

nova vida és un petit miracle. Ens acompanyes en aquest viatge on tot comença? 

  

 

Títol:  Tot a punt 

Autors/es: Deneux, Xavier 

Editorial: Combel, 2018 

Signatura: I* Den 

Sinopsi: Un punt. Què hi veus? Dos punts, tres punts... I ara? Una proposta 

lúdica i creativa per a comptar de l’1 al 10 i imaginar què s’amaga darrere de cada doble pàgina. 

Perquè a partir d’un punt podem crear gairebé qualsevol cosa! 
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Títol:  Leila 

Autors/es: Hatibi; Míriam 

Editorial: Estrella Polar, 2018 

Signatura: I* Hat 

Sinopsi: La Leila té sis anys. Té els ulls molt grans, els cabells arrissats i la 

pell bruna. No té germans, però té molts amics en el col·legi. 

Una dolça història que ens ensenya que les diferències no existeixen i que els grans sovint tenen 

més prejudicis que els petits! 

 


