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Títol: “En Llorigó va a la seva” 

Autors/es: Bond, John 

Il·lustracions:  Bond, John 

Editorial: Baula, 2018 

Signatura: I* Bon 

Sinopsi: El conillet Llorigó fa un pastís amb la seva mare. Vull 

pastís!, pastís!, pastís! Però no hi ha gerds, i sense gerds no hi ha 

pastís! No hi ha pastís? N'hi haurà! Decideix anar a buscar gerds. Tot 

sol. En Llorigó cerca i cerca cada cop més lluny. Potser s'ha perdut? 

 

 

 

 

 

Títol: “Història d'un jersei blau” 

Autors/es: Gattari, Florencia 

Il·lustracions: Asensio, Albert 

Editorial: Pagès, 2018 

Signatura: I* Gat 

Sinopsi: En un jersei hi caben moltes coses. Sobretot si el fa una 

àvia que sap teixir entre la llana maneres d'estimar-se i de créixer. 

També d'acomiadar-se. Una història amb una àvia, un net i un jersei, 

que acompanya amb calidesa les escenes quotidianes que la vida, 

de vegades, ens proposa. 
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Títol: “El Meu ós gran, el meu ós petit i jo” 

Autors/es: Mazo, Margarita del 

Il·lustracions: Bonilla, Rocio 

Editorial: NubeOcho, cop. 2018 

Signatura: I* 

Sinopsi: És bo tenir un ós, però la protagonista d'aquesta història en té 

dos: el gran posseeix la força d'un gegant, el petit és suau com el cotó. 

Acompanya a la nostra protagonista en el seu divertit dia de la mà dels 

seus dos óssos. 

 

 

 

 

 

 

Títol: “Als núvols” 

Autors/es: Obiols, Anna 

Il·lustracions:  Subi 

Editorial: El Cep i la Nansa, 2018 

Signatura: I* Obi 

Sinopsi: El Gegant Campelant s’havia construït una casa entre els 

núvols perquè el Cel era l’únic lloc prou ample per viure. Estava 

cansat de la Terra perquè sempre se sentia observat pels veïns. 

Quan volia menjar mai no trobava ni coberts ni tasses que li anessin 

bé, tot era massa petit. Això sí, trobava a faltar els seus amics, sobretot la bruixeta 

Enriqueta, de qui estava ben enamorat. 
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Títol: “Madlenka” 

Autors/es: Sís, Peter 

Il·lustracions: Sís, Peter 

Editorial: Ekaré, 2018 

Signatura: I* Sis 

Sinopsi: Madlenka viu a la ciutat de Nova York. Sempre ha viscut a 

la mateixa illa de cases, en el mateix apartament. Tota la gent del 

barri la coneix i són els seus amics: el forner francès, el venedor de 

diaris indi, el gelater italià, la senyora alemanya que sempre s’asseu 

a la finestra, el senyor de les verdures llatinoamericà i la senyora asiàtica. Per a Madlenka 

fer el tomb a l’illa de cases és com viatjar al voltant del món. 

 

 

 

Títol: “Neu” 

Autors/es: Usher, Sam 

Il·lustracions: Usher, Sam 

Editorial: Patio, cop. 2018 

Signatura: I* Ush 

Sinopsi: A tots els nens els encanten els dies de neu: qui és capaç 

de contenir les ganes de trepitjar la neu i fer ninots? El nen d'aquest 

conte haurà d'aguantar les ganes de sortir corrent de casa i esperar 

que el seu avi es dutxi, s'afaiti, s'abrigui... Valdrà la pena l'espera? La sorpresa final li 

ensenya que hi ha coses per les quals val la pena esperar. 
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Títol: “Què en fas, d'un problema?” 

Autors/es: Yamada, Kobi 

Il·lustracions: Besom, Mae  

Editorial: BiraBiro, 2018 

Signatura: I* Yam 

Sinopsi: Per a què serveixen els problemes? Ens repten, ens 

modelen, ens empenyen i ens ajuden a descobrir la nostra fortalesa, 

valentia i capacitat. Encara que no sempre els vulguem, els 

problemes ens poden transformar de maneres inesperades. 

Aleshores, què en faràs, del teu problema? La decisió és només teva. 

 

 

 


