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CONTES PER ALS MÉS PETITS 

 

Títol: “Poemes de fred i manta” 

Autors/es: Albertí, Núria 

Il·lustracions: Galí, Mercè 

Editorial: El Cep i la Nansa, 2018 

Signatura: I* Alb 

Sinopsi: El llibre presenta 7 poemes sobre l’estació de l’hivern. Tots 

ells relacionats amb: el fred, el nadal, la neu, els refredats, etc. 

 

 

 

Títol: “Abecedari dels oficis” 

Autors/es: Amat, Vanesa 

Il·lustracions: Clariana, Anna 

Editorial: Eumo, 2018 

Signatura: I* Ama 

Sinopsi:  Des de la A d'arquitecte fins a la Z de 

zoòloga, si n'hi ha d'oficis per escollir! Revisem les lletres de l'alfabet i juguem a ser grans. 

Amb cançons, refranys, rodolins, endevinalles...ens deixem portar per la música de les 

paraules.  

 

 

Títol: “El Coala que va baixar de l'arbre” 

Autors/es: Bright, Rachel 

Il·lustracions: Field, Jim 

Editorial: Baula, 2018 

Signatura: I* Bri 

Sinopsi: A en Kevin li agrada que tot continuï igual. Exactament 

igual. Però quan un dia arriba un fet imprevist, descobreix que la 

vida pot ser variada i meravellosa. Un llibre per als qui es preocupen 

massa pels canvis. 
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Títol: “Amadeus” 

Autors/es: Costa, Marta 

Il·lustracions: Costa, Marta 

Editorial: Baula, 2018 

Signatura: I* Cos 

Sinopsi: L'Amadeus és un gran músic. Fer concerts per als seus amics i 

veïns el fa feliç. Però tot d'una pensa que HA PERDUT LA SEVA 

MÚSICA. Decidit a trobar-la de nou, emprèn un llarg viatge. El vols 

acompanyar?. 

 

Títol: “Això no és un ànec “ 

Autors/es: Degl'Innocenti, Fulvia 

Il·lustracions: Girón, Maria 

Editorial: Tramuntana, novembre 2018 

Signatura: I* Deg 

Sinopsi: L'Estrella és el cadell més adorable del món. La Blau se 

l'endú a tot arreu: al parc, a l'escola, fins i tot al llit, i sempre es porta 

molt bé. Espera la Blau pacientment, no estira mai la corretja i es 

deixa banyar sense protestar. L’Estrella és molt bona gosseta. I no és pas un ànec! 

 

 

Títol: “Per amagar-se d'un monstre” 

Autors/es: Roldán, Gustavo 

Il·lustracions: Roldán, Gustavo 

Editorial: Thule, 2018 

Signatura: I* Rol 

Sinopsi: Un manual de recursos per a nens sobre 

com amagar-se d’un monstre: quins són els millors 

amagatalls, les maniobres de distracció més eficaces... Un 

àlbum capaç de combinar humor, grafisme i versos. 
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Títol: “Soc aquí per tu! 

Autors/es: Till, Jochen 

Il·lustracions: Zapf 

Editorial: Edicions del Pirata, cop. 2018 

Signatura: PL I* Til 

Sinopsi: Un divertidíssim eriçó repassa els diferents motius 

pels quals pot ser que no estiguis content. Així intenta 

explicar la tristesa. Però el missatge final és que, 

independentment de com hagis arribat a estar trist, la millor manera de superar-ho és saber 

que no estàs sol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


