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Títol: “Cinc minuts més” 

Autors/es: Altés, Marta 

Il·lustrador/s: Altés, Marta 

Editorial: Blackie Books, 2019 

Signatura: I* Alt 

Sinopsi: El temps, quina cosa més curiosa. El pare sempre en 

parla. Però rec que jo sé més coses del temps que ell... Els nens 

tenen un concepte del temps molt diferent del dels grans. Per a ells 

el temps no existeix. Només existeix gaudir. Però per als adults... 

 

 

 

 

Títol: “El Violí d'en Patrick” 

Autors/es: Blake, Quentin 

Il·lustrador/s: Blake, Quentin 

Editorial: Blackie Books, febrer de 2019 

Signatura: I* Bla 

Sinopsi: El món pot ser un lloc molt gris, molt seriós, molt pobre. 

Però en Patrick acaba de trobar, en un mercat d’antiguitats, una eina 

màgica: un violí! Quan en Patrick toca el violí, passen les coses més 

increïbles: els peixos comencen a volar, les vaques ballen i dels arbres creixen pastissos en 

lloc de pomes. I de sobte fins i tot els més tristos somriuen i mil focs artificials esclaten al cel. 
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Títol: “Los Cuentos de Willy” 

Autors/es:  Browne, Anthony 

Il·lustrador/s:  Browne, Anthony 

Editorial: Fondo de Cultura Económica, 2018 

Signatura: I* Bro 

Sinopsi: Tots els dies Willy travessa una porta misteriosa que el 

porta a viure les aventures més increïbles: un dia es troba dins 

una bóta plena de pomes escoltant la conversa d’uns temibles 

pirates; un altre davant del capità Garfi; al següent, cau dins un pou en el que troba un conill 

que té molta pressa... 

 

Títol: “1, 2, 3” 

Autors/es: Dahl, Roald, 1916-1990 

Il·lustrador/s: Dahl, Roald, 1916-1990 

Editorial: Loqueleo, [2018] 

Signatura: I* Bla. Petits lectors 

Sinopsi: Aprèn a comptar amb el gran el gran Cocodril.  

 

 

Títol: “La Revolta de Santa Jordina” 

Autors/es: Fernández Ramos, David 

Il·lustrador/s: Lyona 

Editorial: Ara Llibres, 2019 

Signatura: I* Fer 

Sinopsi: Montblanc ha votat: no vol viure més sota les ordres d’un 

rei tirà. Però el monarca no pensa abandonar els privilegis així com 

així, i demana reforços: el Drac Mercat, despietat i voraç, ve al seu 

rescat. La Jordina, ànima lliure i consciència crítica, serà la primera a rebel·lar-s’hi. El poble 

es mobilitzarà, perquè saben que només se’n sortiran si actuen junts i alhora. No esperaran 

que cap cavaller els tregui les castanyes del foc. 
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Títol: “Sota les onades” 

Autors/es: Martí i Orriols, Meritxell 

Il·lustrador/s: Salomó Xavier Salomó 

Editorial: Flamboyant, febrer del 2019 

Signatura: I* Mar 

Sinopsi: Una platja, dos nens, un viatge. 

Una història íntima i emotiva que amaga moltes lectures i transporta 
a nens i adults a afrontar els conflictes interiors amb amor i 

confiança. 

 

 

Títol: “En Silvestre i la pedra màgica “ 

Autors/es: Steig, William 

Il·lustrador/s: Steig, William 

Editorial: Blackie Books, febrer de 2019 

Signatura: I* Ste 

Sinopsi: En Silvestre té una vida normal, una família normal i una 

afició (gairebé) normal: col·lecciona pedres boniques. Fins que un dia 

al bosc troba una pedra que té una particularitat: és màgica. Si li 

demana que pari de ploure, la pluja s’atura. Si vol que torni la tempesta, només ho ha de 

demanar. Però hem d’anar amb compte amb el que desitgem, perquè les coses es poden 

capgirar en qualsevol moment. 

 

 

 

Títol: “10, 9, 8... owls up late! : a countdown to bedtime” 

Autors/es: Deutsch, Georgiana 

Il·lustrador/s: Trukhan, Ekaterina 

Editorial: Little Tiger, 2018 

Signatura: IE Deu 

Sinopsi: Deu petits mussols juguen en un arbre. Però la mare 

mussol el crida perquè baixin perquè és hora de dormir. 


