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Títol: “Gos Pudent” 

Autors/es:  Gutman, Colas 

Il·lustradors/es:  Boutavant, Marc 

Editorial: Blackie Books, setembre de 2019 

Signatura: I** Gut 

Sinopsi:  Viu en un cubell d'escombraries, fa olor de sardines, està 

ple de puces i el seu pèl sembla una catifa vella. I per si no fos 

prou, és un gos bastant ximple. Però malgrat tot això, té un cor 

molt gran i és pur optimisme i alegria. 

 

Títol: “El Secreto de los Dandelión. Los Quebrantasueños 1” 

Autors/es:  Isern, Susanna 

Il·lustradors/es:  Gili, Esther 

Editorial: Tierra de Mu, octubre de 2019 

Signatura: I*** Ise 

Sinopsi:  La Sofi i en Max descobreixen que hi ha una trama per 

tal de la infelicitat s’estengui per tot el món. Qui són aquells que 

s’anomenen “Quebrantasueños”? Aconseguiran impedir-ho? 

 

 

Títol: “L'Hivern que vam aprendre a volar” 

Autors/es:  Longan, Laia 

Il·lustradors/es:  Vila Delclòs, Jordi  

Editorial: Animallibres, setembre de 2019 

Signatura: I***Lon 

Sinopsi:  L'hivern que en Jakob i l'Ava es van conèixer faltava poc 

per a la fi de la Segona Guerra Mundial i la petita illa de Noruega on 

vivien estava ocupada pels alemanys. L'Ava era filla d'un comandant 

anglès de l'exèrcit de l'aire que volia fugir de l'illa i anar a la recerca 

del seu pare. En Jacob era fill d'uns comerciants de l'illa que volia ser artista. Aquell hivern, 

ple de somnis i conflictes, els va unir per sempre més. 
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Títol: “El Llibre més bonic de tots els colors : enciclopèdia Otto 

colorista” 

Autors/es:  Schamp, Tom 

Editorial: Combel, setembre de 2019 

Signatura: I** Sch 

Sinopsi:  Sabies que... la caixa negra d’un avió és de color taronja?, 

...el bolígraf blau és un invent francès?, ...els ànecs cullerot mascle 

tenen el cap de color verd? Si voleu descobrir que la música, els 

esports, el menjar, els animals o els personatges dels contes també 

tenen a veure amb els colors, acompanyeu l’Otto en el seu recorregut per aquest llibre. 

 

 

Títol: “Tales of tricks and treats” 

Autors/es: Blyton, Enid, 1897-1968  

Il·lustradors/es:   

Editorial: Hodder, 2019 

Signatura: IE Bly 

Sinopsi:  En aquesta selecció de contes trobareu fades, bruixes i 

gegants per l’autora de “Els cinc”.  

 

 

 

 

 

 

 

I TAMBÉ... 

 “Mvsevm” / Javier Sáez-Castán, Manuel Marsol. Editorial: Fulgencio Pimentel, ago 

2019 

 “La Laura i en Joan en una història plena de vides = in a story of life in the past”/ 

Josep Maria López Madrid. Editorial: Generalitat de Catalunya, [2019] 

 “La Colla U : els orígens de la increïble història” / Jaume Monzó ; dibuixos de Miguel 

Á. Giner Bou. Editorial: Andana Editorial, abril 2019 

 “El Libro de la selva” / Rudyard Kipling ; dibujo: Julien Choy. Editorial: Norma 

Editorial, 2019. [ Còmic ] 


