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Títol: “La Cadireta blava “ 

Autor/es: Fagan, Cary 

Il·lustracions: Kloepper, Madeline 

Editorial: Joventut, març del 2019 

Signatura: I* Fag 

Sinopsi: En Biel estimava la seva cadireta blava. Però 

quan en Biel va créixer i es va separar d'ella, la cadireta emprengué un viatge increïble pel 

món a mercè dels seus propietaris successius... 

 

Títol: “Compta amb mi : una cançó contada de 

Txarango” 

Autor/es: Figueras, Laia 

Il·lustracions: Gubianas, Valentí 

Editorial: Nanit, 2019 

Signatura: I* Fig 

Sinopsi:  Compta amb mi és un conte basat en la 

cançó homònima de Txarango que representa un cant a l’amor incondicional, una 

oportunitat per dir als més petits que comptin amb nosaltres, en l'últim sospir de la nit i en el 

primer alè del dia. 

 

 

Títol: “L'Abella de la mel” 

Autor/es: Hall, Kirsten 

Il·lustracions: Arsenault, Isabelle 

Editorial: Libros del Zorro Rojo, 2019 

Signatura: I* Hal 

Sinopsi:   ZUMMMM... Què és això? Que no ho sents? És al 

costat teu, és a prop teu, s’acosta, brunzeix, zumzeja... 

L’abella de la mel explica la història de les abelles durant un 

any, de primera a primavera.  
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Títol: “Tot el que cal per fer una casa en un arbre” 

Autor/es:  Higgins, Carter 

Il·lustracions: Hughes, Emily 

Editorial: Libros del Zorro Rojo, març de 2019 

Signatura: I* Hig 

Sinopsi:  Tot el que cal per fer una casa en un arbre és temps 

i mirar amunt i pensar… Així comença aquest llibre ple 

d’inspiradores escenes de la naturalesa, en les quals els 

arbres semblen amables gegants que conviden a viure infinites aventures 

 

 

 

Títol: “En tinc 3 de 5” 

Autor/es: Peix, Susana 

Il·lustracions: Zanni, Roger 

Editorial: Tramuntana Editorial, març 2019 

Signatura: I* Pei 

Sinopsi: Sempre que em pregunten: Quants germans tens? 

Jo dic: En tinc tres de cinc! I es queden amb una cara ben 

estranya, però això que dic és veritat. Quan els meus pares 

es van separar no entenia res, però, a poc a poc, me’n vaig adonar que així érem tots més 

feliços. 

 

 

 

Títol: “L'Ossa i el llop” 

Autor/es: Salmieri, Daniel 

Il·lustracions:  Salmieri, Daniel 

Editorial: Ediciones Ekaré, 2019 

Signatura: I* Sal 

Sinopsi: Una nit d’hivern, l’Óssa i el Llop es troben en les 

profunditats del bosc. No s’havien vist mai, però de seguida es 

fan amics. Caminen junts, gaudint de les vistes, els sons i les 

olors de la natura sota la neu. A l’hora d’acomiadar-se, l’Óssa se n’anirà a hivernar amb la 

seva família i el Llop a córrer amb la manada. Es tornaran a trobar? 
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Títol: “Sol” 

Autor/es: Usher, Sam 

Il·lustracions: Usher, Sam 

Editorial: Patio, [2018] 

Signatura: I* Ush 

Sinopsi: És el dia més calorós de l’any... El sol brilla i fa 

calor, és el dia perfecte per què un nen i el seu avi se’n vagin 

de pícnic.  

 

 

 

 


