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Títol: L’Arbre dels malsons. L’Agus i els monstres ; 11 
Autors/es: Copons, Jaume 
Il·lustracions:  Fortuny, Liliana 
Editorial: Combel, 2018 
Signatura: I** Cop 
Sinopsi: 
Ep, hola, soc l’Agus Pianola! Convisc amb una colla de 
monstres, que abans vivien al Llibre dels monstres i ara 
ocupen la meva habitació. Llegim, juguem i, de tant en tant, 
també vivim alguna aventura increïble, com aquell dia que per 
culpa del Dr. Brot vam acabar tots caient pel forat d’un arbre 
ben estrany. Els monstres em van aclarir que era l’Arbre dels 
malsons, però jo més aviat diria que era un malson d’arbre, 

perquè no hi havia manera de sortir-ne! Un malson rere un altre, sense veure’n el final. 
Sort que l’amistat és ben poderosa, i que quan tens amics, no et cal escollir! 

___________________________________________________________________ 

Títol: El cielo imaginado 
Autors/es: Mastro, Pablo A. 
Il·lustracions:  Suárez, Ana 
Editorial: A Buen Paso, cop. 2018 
Signatura: I** Mas 
Sinopsi: 
Els estels són uns punts lluminosos que veiem cada nit 
en el cel. Són boles gegantines de gas incandescent que 

crema a milions de quilòmetres de nosaltres. 

Però els estels també poden ser uns ulls que ens miren i vigilen cada nit, unes 
ballarines en un teatre o fogueres on els avantpassats es reuneixen cada nit i 
expliquen històries. Tot depèn de com sigui el teu cel imaginat. 

El cielo imaginado ens presenta les constel·lacions més comunes. 
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Títol: Estimat jo 
Autors/es: Allard, Alain 
Il·lustracions: Cabassa, Mariona 
Editorial: Kireei, cop. 2018 
Signatura: I** All 
Sinopsi: 
Tot comença amb una carta d’amor destinada a un mateix, 
acompanyada d’uns dibuixos amb algunes coses que l’amor i 
el jo fan junts: donar la benvinguda a un nou dia, riure amb el 
millor amic.. 

 

 

Títol: Mi mejor amigo es un gorila 
Autors/es: Pin, Isabel 
Editorial: Lóguez, cop. 2018 
Signatura: I** Pin 
Sinopsi: 
A Nine li agrada molt anar al zoo. Coneix tots els animals pel 
seu nom: a la marmota vergonyosa, el camell tossut, els lleons 
mandrosos. Però a la Nine li ha robat el cor el nou inquilí del 
zoo: Jo, el gran goril·la. 
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