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Títol: ” El Darrer tigre” 

Text i il·lustracions: Horácek, Petr 

Editorial:  Joventut, gener 2020 

Signatura: I* Hor 

Sinopsi: A la jungla més impenetrable vivia un tigre molt 
valent… El tigre, fort i orgullós, és el senyor de la jungla. Però 
quan és capturat per uns caçadors humans s’adona que el 
realment important no són la força o el poder…, sinó la llibertat. 

Aquesta faula commovedora, inspiradora i esplèndidament il·lustrada, conte una valuosa 
reflexió per als temps actuals. 

 

 

Títol: ”Planetari” 

Lletra i música: Isaac, Joan 

Il·lustracions: Sesé 

Editorial: Llibres del Segle, [2019] 

Signatura: I* Isa 

Sinopsi: Júpiter juga amb serpentines blanques, Mart para la taula 

amb estovalles de cotó, Venus salta damunt del Sol, Saturn 

s'envolta d'anells fets de llàgrimes de Sant Llorenç, Neptú duu petxines de colors... Aquest 

Planetari és un viatge màgic que convida a explorar planetes que mai ningú no ha trepitjat. 

 



 

Amb el suport del Departament de Cultura                             

 

Títol: ” Jo tinc un moc” 

Text i il·lustracions: Odriozola, Elena 

Editorial: Ediciones Modernas el Embudo, S.L., febrer de 2020 

Signatura: I* Odr 

Sinopsi: Primer, es descobreix la presència de la matèria espessa i 

enganxosa dins el nas. Després es procedeix a introduir el dit a la cavitat 

nasal per retirar la substància verdosa o groguenca amb molt de compte. 

A continuació, es contempla el moc extret i tot seguit s’ingereix. De la 

degustació sorgeix la necessitat de repetir el procés. I així, veiem els membres d’una família, de tots 

dos sexes i de quatre generacions, interpretar aquesta cançoneta popular.  

 

 

 

Títol: ” Pastís de pastanaga” 

Text i il·lustracions: Serrano, Lucía 

Editorial: La Galera, febrer del 2020 

Signatura: I* Ser. Petits lectors 

Sinopsi: El senyor conill fa els millors pastissos de pastanaga del 

bosc. Avui cuinarà una per llepar-se els dits. Però, un moment 

...on s'han ficat les pastanagues? El senyor conill haurà de fer ús 

de les seves dots detectivesques per aconseguir trobar-les. Voldreu ajudar-lo? Benvinguts i 

benvingudes a aquest cau! 

 

 

 

I també... 

 

 “Amanida” / Paula E. Font, Teresa Bellón. Editorial Flamboyant, març del 2020.  

I* Esp, petits lectors. 

 

 “Fruita” / Paula E. Font, Teresa Bellón. Editorial Flamboyant, març del 2020.  

I* Esp, petits lectors. 

 

 “L'Extraordinària història de la gallina Tica” / André Bouchard. Baula, [2020]. I* Bou 

 

 “El Llibre de les estacions : cada mes, un conte!” / textos d'Anna Canyelles, 

il·lustracions de Laia Berloso. La Galera, novembre de 2019. I* Can 

 

 “La Poko i el timbal” / Matthew Forsythe. Andana Editorial, desembre 2019. I* For 


