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CONTES PER ALS MÉS GRANS 

 

 

Títol: “Amelia Fang y los unicornios” 

Autors/es: Anderson, Laura Ellen 

Editorial: RBA, 2018 

Signatura: I*** And 

Sinopsi: L’Amèlia Fang i els seus amics han d’emprendre un viatge 

terrorífic cap el Regne de la Llum a la recerca de la fada Rayodesol. 

Podràn desenmascar al malvat que manté enfrontats el Regne de la 

Llum i el Regne de la Foscor? 

 

 

 

 

Autors/es: Badal, Josep Ll. 

Il·lustracions: Celej, Zuzanna 

Editorial: La Galera, octubre del 2018 

Signatura: I** Bad 

Sinopsi: En Hopi i els seus amics formen una banda de música. 

Però han de fugir quan els descobreix el Professor Salami! Aterren 

en una illa on hi ha un gosset nàufrag, una misteriosa vella i un 

terrible gegant amb un ull tapat. Tota una odissea! 

 

  



 

Amb el suport del Departament de Cultura                             

 

Títol: “Las Increíbles aventuras de 10 calcetines fugitivos (cuatro 

derechos y seis izquierdos)” 

Autors/es: Bednarek, Justyna 

Il·lustracions: Latour, Daniel de 

Editorial: Duomo, 2018 

Signatura: I** Bed 

Sinopsi: On són els mitjons que es perden a la rentadora? Aquest és 

el llibre de deus mitjons que varen decidir fugir de la rentadora i 

recórrer món i viure així les seves pròpies aventures. Detectius, mariners, actrius, polítics... 

Deu històries de deu mitjons valents. 

 

Premi Literari de la Ciutat de Varsòvia. Millor llibre infantil per la cadena de llibreries Empik. 

Nominat a Most Beautiful Book per l’Associació d’editors de Polònia. Nominat al 

IBBY Award. 

 

 

 

Títol: “L'Enigma de l'hamburguesa gegant” 

Autors/es: Marshall, Emily 

Il·lustracions: García, Chema  

Editorial: Barcanova, 2018 

Signatura: I** Mar 

Sinopsi: Busca les pistes i resol els enigmes de Lake City. En la 

Burguer Challenge, el concurs de menjadors d’hamburgueses de 

Lake City, esdevé quelcom inesperat: algú roba l’Hamurguesa 

Gegant, de 200 quilos, que se serveix al final del concurs. El sheriff Finnegan inicia les 

investigacions i, com sempre, els seus fills Sara i Ted han de descobrir els misteris que hi ha 

amagats. AJUDA A LA SARA I EN TED A RESOLDRE ELS CASOS! Per resoldre els 

enigmes, busca les pistes en les il·lustracions de cada capítol.  
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Títol: “Isadora Moon celebra el seu aniversari” 

Autors/es: Muncaster, Harriet 

Editorial: Alfaguara, 2017 

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 anar a les festes d'aniversari dels seus amics humans, 

i ara li toca celebrar la seva! Però amb la mare i el pare organitzant-la, 

la seva festa no serà com les altres...  Fades, vampirs i nens humans, 

estan tots convidats! 

 

 

 

 

Títol: “Per què hi ha estrelles al cel? : el llibre dels oficis 

curiosos” 

Autors/es: Obiols, Anna 

Il·lustracions: Subi 

Editorial: Ánimallibres, 2018 

Signatura: I** Obi 

Sinopsi: Saps a què es dedica un atrapallums o un 

caçanúvols? Imagines per què s’han d’ensinistrar els dracs? 

Els cors trencats es poden reparar? Qui canvia el color de les fulles de la tardor? 

Aquest llibre és l’entrada a un univers fascinant on trobaràs resposta a les preguntes 

anteriors, entre moltes d’altres. Estàs a punt d’endinsar-te en un catàleg únic d’oficis 

originals i extraordinaris que no havies sentit mai abans. T’hi atreveixes? 

 

  



 

Amb el suport del Departament de Cultura                             

 

Títol: “La Universitat de Totmeu” 

Autors/es: Silei, Fabrizio 

Il·lustracions: Gon, Adriano  

Editorial: Edebé, octubre 2018 

Signatura: I*** Sil 

Sinopsi: Els senyors Smirth ho han provat tot per transmetre a en 

Prim els valors més sans de la vida: la gasiveria i l’egoisme. A més, 

l’han fet néixer només per això: ser el seu digne hereu. Però en Prim 

demostra ser tot un desastre: deixa diners de franc! Es fica en molts embolics! És un nen bo, 

massa bo! Com posar-hi remei? Necessiten una escola adequada, amb un director sorrut, 

uns mestres severs i uns companys terribles que li serveixin de model. Hi ha una escola com 

aquesta? I tant: és la Universitat de Totmeu. I un matí molt fred, els seus pares deixen en 

Prim davant mateix de la seva porta d’entrada. Però si us penseu que això acabarà com ells 

volen, us equivoqueu de mig a mig.  

 

 

 

Títol: “La Colección del abuelo “ 

Autors/es: Sobrino, Javier 

Il·lustracions: Valls, Bruna 

Editorial: Edelvives, cop. 2018 

Signatura: I** Sob 

Sinopsi: El petit Llop arriba a casa i s’asseu en el sofà de l’avi on 

descobreix, per primer cop, un àlbum de fotos. El pren entre les 

seves potes i l’obre lentament. Com és que l’avi ha viatjat tant? Com 

és que ha viscut en tants llocs diferents? I perquè mai ha conegut cap dels seus amics? El 

petit Llop es fa gran i l’avi està disposat a explicar-li tota la veritat. 

 

VII Premi Internacional Àlbum Il·lustrat Edelvives 
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Títol: “¡Corre, Kuru, corre!” 

Autors/es: Zubizarreta, Patxi 

Il·lustracions: Luciani, Rebeca 

Editorial: Edelvives, cop. 2018 

Signatura: I** Zub 

Sinopsi: La Blanca ha caigut i ha d’anar a l’hospital. Allà vestida de 

girafa, doncs venia d’una festa de disfresses, coneix en Kuru. En 

Kuru no vol explicar la seva història perquè és molt trista però en 

canvi li explica com una girafa a l’any 1827 viatja des d’Egipte a París. 

 

 

Premio Ala Delta Literatura Infantil, 2018 

 

 


