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JULIOL-AGOST  2019 · NOVETATS 

CONTES PER ALS MÉS PETITS 

 

 

Títol: “Conte d'estiu” i “Conte de primavera” 

Autors/es: Barklem, Jill, 1951-2017 

Il·lustracions: Barklem, Jill, 1951-2017 

Editorial: Blackie Little, febrer de 2019 

Signatura: I* Bar 

Sinopsi:  Més enllà del riu i entre els arbres del bosc, viu una 

comunitat secreta de ratolinets que respecten i estimen la natura. 

 

 

Títol: “Necessito una abraçada” 

Autors/es: Blabey, Aaron 

Il·lustracions:  Blabey, Aaron 

Editorial: Barcanova, 2018 

Signatura: I* Bla 

Sinopsi:  Tot el que vol el petit eriçó és que li facin una 

abraçada, però ningú no el vol abraçar... perquè punxa! 

 

 

Títol: “L'Erugueta goluda” 

Autors/es: Carle, Eric 

Il·lustracions:  Carle, Eric 

Editorial: Kókinos, [2018] 

Signatura: I* Car 

Sinopsi:  L'erugueta era molt petita, però tenia una fam 

tremenda. Així que es passa tot aquest conte menjant, 

travessant pàgina rere pàgina. Fins que finalment es converteix, com totes les erugues, en una 

papallona. Un llibre foradat de veritat per la molt golafre. 

 

L’Erugueta Goluda ha fet 50 anys i els seu autor, l’Eric Carle, arribarà als 90! 
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Títol: “Una Mosca empipadora” 

Autors/es: Hegarty, Patricia 

Il·lustracions: Saldaña, Carmen 

Editorial: Jaguar, 2019 

Signatura: I* Heg 

Sinopsi:  Aquesta mosca empipadora busca un lloc càlid on viure. 

Vés amb compte, ós rondinaire. Pot espatllar el teu dia tranquil! 

 

 

 

 

Títol: “Pam a pam” 

Autors/es: Lionni, Leo 

Il·lustracions:  Lionni, Leo 

Editorial: Kalandraka, 2018 

Signatura: I* Lio 

Sinopsi:  “Pam a pam”, un clàssic de Leo Lionni de 1960, va ser el 

seu primer llibre de faules, protagonitzat per una astuta eruga que se 

les enginya per no ser devorada per diversos ocells. 

 

 

 

 

Títol: “La Ciudad de los animales” 

Autors/es: Negrescolor, Joan 

Il·lustracions: Negrescolor, Joan 

Editorial: Zahorí Books, 2019 

Signatura: I* Neg 

Sinopsi:  Tot sovint la Nina visita una ciutat secreta plena d’animals, 

plantes i objectes perduts. Els animals esperen amb delit a la Nina, 

perquè sempre els hi llegeix un munt d’històries.   
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Títol: “El Meu elefant no vol anar a dormir “ 

Autors/es: Neudert, Cornelia 

Il·lustracions: Göhlich, Susanne 

Editorial: Joventut, 2019 

Signatura: I* Neu 

Sinopsi:  L’Anna ha d’anar a dormir… però no hi vol anar sense el 

seu estimat elefant! El pare de seguida se n’adona que no és gens 
fàcil aconseguir que un elefant se’n vagi al llit. Si un elefant té set 
abans d’anar a dormir, es beu tota una banyera! I per netejar els 

seus ullals enormes, amb un raspall de dents no n’hi ha prou. I què passa si l’elefant té 
caca?… 

 

 

Títol: “Bienvenida, Lupe “ 

Autors/es: Palomar, Eva 

Il·lustracions: Palomar, Eva 

Editorial: Babulinka Books, febrero 2019 

Signatura: I*Pal 

Sinopsi:  La família de la Lupe és nova al bosc. Totes les 

llebres estan molt contentes, totes... menys la Lupe. A ella li fa vergonya donar-se a conèixer... I 

si no cau bé? I si no agrada? Treballarà dur teixint-se disfresses, provarà de fer-se passar per 

altres animals sense èxit. I si al final la solució fos ser un mateix?. 

 

Obra guanyadora del Premio Lazarillo 2017. Millor Álbum il·lustrat 

 


