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LLIBRES PER ALS MÉS GRANS 

 

Títol: “La Nena huracà i el nen esponja” 

Autors/es: Brenman, Ilan 

Il·lustracions: Serrano, Lucía  

Editorial: Ànimallibres, 2018 

Signatura: I** Bre 

Sinopsi: Ella és explosiva, està plena d'energia i no para 

quieta! Ell és tímid i no li agrada l'acció, però és un gran 

observador. A través de les expressives il·lustracions de 

Lucía Serrano, coneixem dos infants que no s'assemblen 

absolutament en res. Tots dos són intel·ligents i divertits, 

però de maneres tan diferents... Què passaria si es fessin 

amics? 

Les diferències entre les persones no ens allunyen, sinó que ens enriqueixen. 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Títol: “El Dit de l'emperador” 

Autors/es: Castanyer i Angelet, Xavier 

Il·lustracions: Julve, Òscar 

Editorial: Abadia de Montserrat, 2018 

Signatura: I** Cas 

Sinopsi: En Roc i la Bruna viuen una història increïble, plena 

d'embolics i de sorpreses a la Tàrraco romana. Aquest parell 

de bessons entremaliats són acusats d'un crim que no han 

comès: quina injustícia! Tot plegat, per culpa d'una troballa 

ben curiosa que amaga un gran misteri. Perseguits pels 

legionaris, assenyalats per les màximes autoritats, assetjats 

per les bèsties més ferotges i els perills més espantosos, intentaran salvar la pell i resoldre 

l'enigma que ha de provar la seva innocència. Ho aconseguiran? 
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Títol: “Isadora Moon al castell encantat” 

Autors/es: Muncaster, Harriet 

Editorial: Alfaguara, 2018 

Signatura: I** Mun 

Sinopsi: La Isadora Moon és especial perquè és diferent. 

La seva mare és una fada, el seu pare un vampir i ella té una 
miqueta de tots dos. Li encanta la nit, els ratpenats i el seu tutú 
negre de ballet, però també la llum del sol, les varetes màgiques 
i el seu conillet rosa Pinky. 

La classe de la Isadora se'n va d'excursió a un castell encantat! 
Tots estan morts de por. I si troben un fantasma? La Isadora els 

hi haurà d'ensenyar que hi ha coses que no espanten tant quan les coneixes. 

 

__________________________________________________________________________ 

 

Títol: “Contes per estimar-te millor” 

Autors/es: Rovira Celma, Álex 

Il·lustracions: Díaz Reguera, Raquel 

Editorial: Estrella Polar, cop. 2018 

Signatura: I** Rov 

Sinopsi: 

35 històries que ensenyen a cultivar aquest el poder de 

l’autoestima des de la infantesa, despertant la imaginació, 

l’humor, la resiliència, l’amor i l’acceptació del que som. 
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Títol: “Cigarra” 

Autors/es: Tan, Shaun 

Il·lustracions: Tan, Shaun 

Editorial: Barbara Fiore, DL 2018 

Signatura: I** Tan 

Sinopsi: ¡Tac, tac, tac! “Cigarra” fa disset anys que grava 

dades en un edifici alt. No comet errades. Sense descansar. 

En una oficia envoltada d’humans. Maltractada pels seus 

companys. ¡Tac, tac, tac! “Cigarra” es jubila. Ningú li diu adéu. 

Ningú li dóna les gràcies. Llavors “Cigarra” puja al terrat... i, 

allà, succeirà un fet inusual. 

 

__________________________________________________________________________ 

 

 

Títol: “La Balada del petit Jack” 

Autors/es: Valverde, Mikel 

Il·lustracions: Valverde, Mikel 

Editorial: La Galera, 2018 

Signatura: I** Val 

Sinopsi: El Petit Jack és un porquet pintor que du una vida 

tranquil·la en una granja. Massa tranquil·la, de fet. Casualment, 

un dia arriba un homenot maleducat i amb aspecte de pirata. El 

lloro que du a l'espatlla el delata. En Jack, aleshores, té una 

idea: fer-se passar pel lloro per viure aventures. Poc que 

s'imagina que les aventures no surten com un vol. Això sí, el que 

viurà mereix ser narrat ¡perquè és una aventura extraordinària! 
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Títol: “L'Illa de l'Abel” 

Autors/es: Steig, William 

Editorial: Blackie Books, 2018 

Signatura: I*** Ste 

Sinopsi: L’Abel és un ratolinet amb molta sort: viu en un entorn 

civilitzat i amb totes les comoditats, i és feliç amb la seva estimada 

Amanda. Un dia, una tempesta enorme els sorprèn mentre estan de 

pícnic. Un vent huracanat se l’endú i l’arrossega fins a un indret 

desconegut. Una illa remota. Un lloc gegant i ple de perills on haurà 

de construir vaixells, travessar rius, grimpar pels arbres i buscar 

menjar per sobreviure. Així descobreix l’escorça de bedoll i les tiges 

de dent de lleó, els seus nous menjars preferits. 

 

____________________________________________________________ 

 

Títol: “La Ciudad latente” 

Autors/es: Tan, Shaun 

Editorial: Barbara Fiore, 2018 

Signatura: I*** Tan 

Sinopsi: Somiem que un dia els animals creuen la frontera que 

separa el món natural del món artificial. Qualsevol lloc ens pot 

parlar de la relació entre els humans i els animals i ens porten a 

la fronters entre el que és possible i el que és fantàstic. 

 

 

 

 

 


