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Títol: “Hola, matí” 

Autors/es:  Benegas, Mar 

Il·lustradors/es: Caamaño, Neus  

Editorial: Abuenpaso, [2019] 

Signatura: I* Ben. Petits lectors 

Sinopsi:  Cada dia és una aventura i sent nadó, tot és nou. Dir 

'Hola' al gat, al piano, jugar amb la tortuga. Saludar els núvols o 

una amiga. Explorar, mirar, tocar... així passen les hores i, en anar 

al llit, saludes els somnis dient 'bona nit'. 

 

 

 

Títol: “Un Amic ens espera” 

Autors/es:  Dorléans, Marie 

Il·lustradors/es:   

Editorial: Símbol Editors, setembre 2019 

Signatura:  I* Dor 

Sinopsi:  Aquesta nit, la mare ha obert la porta de l'habitació: -Nens- 

ha dit fluixet-, desperteu-vos, que un amic ens espera. La màgia de la 

nit, un paisatge endormiscat i una família decidida a no fer tard… Un 

àlbum ideal per compartir amb família que ens parla de la nit, de la 

natura, de l'amistat. 

 

 

 

 

 

 



 

Amb el suport del Departament de Cultura                             

 Títol: “Una Guineu : un llibre (de por) per comptar” 

Autors/es:  Read, Kate 

Il·lustradors/es:  Read, Kate 

Editorial: Libros del Zorro Rojo, setembre de 2019 

Signatura:  I* Rea 

Sinopsi:  «Una guineu afamada, dos ulls astuts, tres gallines 

rodanxones», així comença aquest llibre per comptar que 

relata l'aventura, o desventura, d'una guineu que entra a un 

galliner buscant menjar. Un munt de gallines, en un principi desprevingudes, faran passar 

una mala estona a la guineu. 

 

 

 Títol: “Narval i Lludri “ 

Autors/es:  Clanton, Ben 

Il·lustradors/es:   

Editorial: Joventut, juliol del 2019 

Signatura: IC Cla. Primers còmics 

Sinopsi:  Narval i Medu són el millor equip de tots els temps! 

Ningú pot interposar-se en el seu camí! Bé, això fins que coneixen 

a Lludri, la súper aventurera!... De sobte les coses no semblaven 

tan súper per a la Medu... Què passa entre dos súper bons amics 

quan coneixen un nou súper amic? Pot la gelosia acabar amb una amistat? 

 

 

 

 

I TAMBÉ... 

 “El Dia que va arribar la guerra” / Nicola Davies ; il·lustrat per Rebecca Cobb. 

Editorial: Alba Editorial, octubre de 2019 

 “Et regalo el món” / Stacey McCleary, Carmen Saldaña. Editorial: Baobab, setembre 

del 2019 

 “A cals veïns” / Hélène Lasserre, Gilles Bonotaux. Editorial: BiraBiro, setembre de 

2019 


