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CONTES PER ALS MÉS PETITS 

 

 

Títol: “Ha arribat l'hivern” 

Autors/es: Ávelin 

Il·lustracions: 

Editorial: Animallibres, 2018 

Signatura: I* Ave 

Sinopsi: Ha arribat l’hivern i fa tant de fred al bosc... En 

Petit Llop surt a jugar amb la neu i, pel camí, es troba 

amb els seus amics. El senyor Conill li dona una 

pastanaga, la senyora Senglar, un parell de branques; el 

senyor Guineu, una bufanda... Què farà amb tot això? 

 

_________________________________________________________________________ 

 

 Títol: “Què hi ha darrera la porta?” 

Autors/es: Baruzzi, Agnese 

Il·lustracions: Baruzzi, Agnese 

Editorial: VV Kids, cop. 2018 

Signatura: I* Bar 

Sinopsi: Vuit monstres ben protegits. Vuit claus per 

als més atrevits. Són reptes estimulants per a un 

bon explorador. Sorpreses impactants que et 

causaran impressió.  

En aquest llibre-joc res és que el sembla. 
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Títol: “Els Contes de la mare ossa” 

Autors/es: Crowther, Kitty 

Il·lustracions: Crowther, Kitty 

Editorial: Libros del Zorro Rojo, 2018 

Signatura: I* Cro 

Sinopsi: És hora d'anar dormir, però què podem fer quan 

ens costa agafar el son? Els contes de la Mare Ossa 

narren històries senzilles de la nit que, entre xiuxiuejos, 

ajuden els més petits a allargar aquest moment màgic 

d'abans d'anar a dormir. 

 

 

__________________________________________________________________________ 

 

Títol: “Supernens” 

Autors/es: Damirón, Anya 

Il·lustracions: Pino, Pablo 

Editorial: Ànimallibres, 2018 

Signatura: I* Dam 

Sinopsi: A l'Ivan sempre li han agradat els superherois 

però va descobrint que els veritables superherois son 

aquells que superen les seves pors, les seves 

inseguretats, les debilitats, coses que els fan realment 

molts especials. Canviem la nostra manera de veure la 

discapacitat. Tots podem tenir l'habilitat de trobar la part 

positiva de les coses per treure el millor dels altres. 

 

Premi d'or en Moonbeam's Children's Awards, 2015.  
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Títol: “Grans de sorra” 

Autors/es: Delacroix, Sibylle 

Il·lustracions: Delacroix, Sibylle 

Editorial: Juventut, 2018 

Signatura: I* Del 

Sinopsi: A partir d'un grapadet de sorra trobat al fons de 

la sandàlia, reviu tot un món; un món de vent i de sol, de 

xipolleigs i aromes, el món feliç de les vacances i de la 

infantesa. Les onades, el vent i el sol, els feliços moments 

de joc i fragàncies. Records que s'escolen entre els dits 

com la sorra... perquè és l'hora d'anar a dormir i de tornar 

a la rutina! 

 

__________________________________________________________________________ 

 

Títol: “Un Paseo por el barrio : sigue al gato” 

Autors/es: Garoche, Camille 

Il·lustracions: 

Editorial: Patio, cop. 2017 

Signatura:  I* Gar 

Sinopsi:  Seguim el camí que fa un gatet? Però a on va? 

L’acompanyen descobrint el barri i les botigues que n’hi ha 

tres cadells de gos. En cada pàgina trobareu pestanyes per a 

obrir i veure’n els secrets que amaguen. Al final, una gran 

sorpresa! 
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Títol: “Goteta” 

Autors/es: Joire, Stéphanie 

Editorial: Joventut, 2018 

Signatura: I* Joi 

Sinopsi: Goteta inicia un viatge: del seu núvol es desprèn i 

cau lentament del cel. El vent la fa ballar i fer giravoltes. Un 

raig de sol treu el cap i en arc de Sant Martí es transforma! 

En aquest àlbum acordió i mitjançant un text imaginatiu i 

rítmic, seguirem el viatge d’una goteta d’aigua del seu núvol 

fins al mar i de tornada cap al núvol. 

 

 

 

__________________________________________________________________________ 

 

Títol: “Soc petiteta” 

Autors/es: Leng, Qin 

Il·lustracions: Leng, Qin 

Editorial: Tramuntana, 2018 

Signatura: I* Len 

Sinopsi: Soc l'Ariadna. Soc molt petita i menudeta. Tinc 

moltes ganes de créixer per veure el món com el grans. 

Però pensant-ho bé, potser hi ha certs avantatges en ser 

tan petiteta... 
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Títol: “Groc” 

Autors/es: Martí i Orriols, Meritxell 

Il·lustracions: Salomó. Xavier 

Editorial: Combel, 2018 

Signatura:  Petits Lectors I* Mar 

Sinopsi: Sabies que els colors poden explicar 

històries? Segueix les imatges encadenades i 

descobriràs una paleta de colors, sensacions i 

emocions. 

 

 

 

__________________________________________________________________________ 

 

 

Títol: “Els Veïns” 

Autors/es: Tsarfati, Einat 

Il·lustracions: Tsarfati, Einat 

Editorial: Tramuntana, cop. 2018 

Signatura: I* Tsa 

Sinopsi:  Al meu edifici hi ha set pisos. A cada pis hi ha una 

porta diferent. I darrere de cada porta..., segueix-me i ho 

veuràs! 

 

 

 

 

 

 


