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Títol: “Poemes de flors i abelles” 

Autors/es: Albertí, Núria 

Il·lustradors/es: Galí, Mercè 

Editorial: El Cep i la Nansa, 2019 

Signatura: I* Alb 

Sinopsi:  Primer fred, després calor. La primavera és així. Un temps 

ben boig i variable. Com puc decidir el vestir? Jo no t’ho sé dir... però 

si vols poemes comença a llegir!   

Set poemes il·lustrats de temàtica primaveral ens conviden a celebrar-ho amb rimes, divertides i 

musicades, acompanyades d’il·lustracions que no es perden detall. 

 

 

 

Títol: “Tumtum” 

Autors/es: Damirón, Anya 

Il·lustradors/es: Pino, Pablo 

Editorial: Ànimallibres, octubre 2018 

Signatura: I* Dam 

Sinopsi:  A la selva hi ha un problema gran, moooolt 

gran! Però els animals tenen massa por per intentar 
descobrir qui és l’ésser misteriós que els aterreix cada 

dia. Gràcies a una vespa valenta, tot canvia inesperadament. Una divertida història que ens 
recorda que, molts cops, les coses no són com ens pensem... 
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Títol: “El Mar ho va veure” 

Autors/es: Percival, Tom 

Il·lustradors/es: Percival, Tom 

Editorial: Andana, 2018 

Signatura:  I* Per 

Sinopsi:  Quan Sofia perd al seu estimat peluix després d'un 

dia a la platja, ella està desconsolada. Però el mar ho va 

veure tot, i potser, només potser, pugui tornar a unir Sofia i el 

seu peluix. No importa quant temps pugui trigar...  

 

 

Títol: “L'Ànec pagès “ 

Autors/es: Waddell, Martin 

Il·lustradors/es: Oxenbury, Helen 

Editorial: Juventut, 2019 

Signatura: I* Wad 

Sinopsi:  Hi havia una vegada un ànec que tenia la mala sort de 

viure amb un pagès molt i molt gandul. Mentre l’ànec feia tota la feina, 
el pagès es quedava tot el dia ajagut al llit. Fins que un dia, la resta 
dels animals de la granja van decidir entrar en acció! 

 

 

 

Títol: “Ser o no ser... una poma” 

Autors/es: Yoshitake, Shinsuke 

Editorial: Libros del Zorro Rojo, març de 2019 

Signatura:  I* Yos 

Sinopsi: Una poma pot disparar la nostra ment i ser l’origen d’unes 

extraordinàries suposicions ens les que ens et pots plantejar-se si una 

poma pot ser “és un peix vermell enrotllat com una pilota” o “si la cuido, 

potser es podria convertir en una casa”...  
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I també... 
 

 “Ai, pobre noi”/ Eleamna Allen 

 “El Caputxet verd”/ Anna Fité 

 “Qui té la cua cargolada?”/ Susana Peix 

 “El Corb i la serp” / Ramon Llull 

 “La Meva família és especial” / Anna Rayo 

 “Sabata” / Antonio Rubio, Miquel Desclot 

 


