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CONTES PER ALS MÉS PETITS 

 

 

Títol: “A dormir gatets!” 

Autors/es: Castro Urío, Bàrbara 

Il·lustracions: Castro Urío, Bàrbara 

Editorial: Zahorí Books, 2018 

Signatura: PL I* Cas 

Sinopsi: En aquest llibre hi ha una casa buida. El gatet 

vermell és el primer a arribar-hi. Un per un, els gatets 

n’omplen totes les habitacions. Quan hi arriba l’últim, és el 

moment d’anar a dormir. Les finestres s’il·luminen, el ulls es tanquen.. A dormir, gatets! 

Bona nit, petits! 

 

 

 

 

Títol: “El que m'agrada de veritat “ 

Autors/es: Desbordes, Astrid 

Il·lustracions: Martin, Pauline 

Editorial: Kókinos, cop. 2018 

Signatura: I* Des 

Sinopsi: L’Arxibald perd molt dies seguits jugant a tenis i pensa 

que no serveix per a res. La seva mare li demostrarà que si troba 

el que de veritat li agrada fer ho aconseguirà. O “creus que la 

papallona no serveix per a res perquè no pot cantar?” 
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Títol: “L'Ànec emmurriat” 

Autors/es: Dunbar, Joyce 

Il·lustracions: Horácek, Petr 

Editorial: Joventud, 2019 

Signatura: I* Dun 

Sinopsi: L'ànec està emmurriat! L'estany està sec, i, a més 

a més, un petit núvol gris el segueix a tot arreu ... Què 

poden fer els amics de l’ànec per animar-lo? 

 

 

 

Títol: “Aquesta és la història d'un llop” 

Autors/es: Guilbert, Nancy 

Il·lustracions: Gouny, Nicolas 

Editorial: Tramuntana, gener 2019 

Signatura: I* Gui 

Sinopsi: Aquesta és la història d’un llop molt especial i molt 

famolenc que decideix menjar-se a qualsevol que es posi pel 

mig. No té pietat ni de porcs, ni de cabres, ni de conills. Tots 

acaben devorats pels seus grans ullals. Ningú el podrà parar? 

 

 

 

 

Títol: “El Follet Oriol i la llança màgica” 

Autors/es: Sardà, Òscar 

Il·lustracions: Sardà, Òscar 

Editorial: Barcanova, 2018 

Signatura: I* Sar 

Sinopsi: En aquesta aventura, el follet Oriol 

surt a la recerca de la llança que custodiava el 

seu poble, la qual ha estat robada per un 

cavaller per defensar-se d'un drac. Però res no és el que sembla: la llança no és una simple 

llança i el drac no és tan ferotge com el pinten. Aconseguirà l'Oriol recuperar la llança, 

convèncer el cavaller perquè no ataqui el drac i retornar la pau al regne de Babalot? 
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Títol: “La Gran enciclopèdia de les àvies·” 

Autors/es: Veillé, Éric 

Il·lustracions: Veillé, Éric 

Editorial: Blackie Books, 2019 

Signatura: I* Vei 

Sinopsi: Per fi la primera gran enciclopèdia sobre les àvies. Aquí 

trobaràs les respostes a algunes qüestions importants: - Quants anys 

tenen les àvies? - Per què els agrada tant caminar? - Per què es fan 

pentinats estranys? - Per què tenen arrugues? - Per què els agrada tant mimar-nos? –Per què de 

vegades ens diuen que parlem més a poc a poc? – Cap a on van els autocars d’àvies? I el més 

important... què faríem sense elles? 

 

 

 


