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CONTES PER ALS MÉS PETITS 
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Títol: “Oliver Button es una nena” 

Text i il·lustracions: De Paola, Tomie, 1934-2020 

Editorial: Kalandraka, enero 2020 

Signatura: I* Dep 

Sinopsi: A l’Oliver no li agrada fer les coses que diuen que han 

de fer els nens. A ell li agrada jugar en el bosc, llegir llibres, fer 

dibuixos, disfressar-se, cantar i ballar. Com tampoc se li donen bé 

els esports els altres nens de l’escola li diuen que és una nena. 

Però aquesta situació, per sort, canviarà. 

 

 

Títol: “Polls : una cançó contada de Xiula” 

Autora i il·lustradora: Fanlo, Àfrica 

Escrit: Laia Figueras i Núria Puyuelo 

Editorial: Editorial Nanit, març del 2020 

Signatura: I* Fan 

Sinopsi: Polls és un conte basat en la cançó homònima de 

Xiula que ens presenta en Blai, un nen que està fart dels polls, 

uns animalons que segurament tots coneixeu.  

 

Títol: “El Gripau blau i el príncep encantat. Contes 

desexplicats” 

Autor: Vivim del Cuentu 

Il·lustradora: Serrano, Lucía  

Editorial: Baula, març de 2020 

Signatura: I* Gri 

Sinopsi: A «Contes Desexplicats» hi trobareu personatges i 

relats clàssics capgirats com un mitjó. Amb arguments plens 

de sorpreses i molt d’humor, que faran volar i desenvolupar la 

imaginació dels primers lectors. 
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Títol: “Fins que ens puguem abraçar” 

Autor: MacLaughlin, Eoin 

Il·lustrador: Dunbar, Polly 

Editorial: Animallibres, juny 2020 

Signatura: I* Mac 

Sinopsi: L'Eriçó i la Tortuga no es poden abraçar, però tots 

dos saben que s'estimen, perquè hi ha moltes maneres de 

demostrar-ho... fins que ens puguem abraçar! 

 

 

Títol: “La Gàbia” 

Autor: Machado, Germán 

Il·lustradora: Varela , Cecilia  

Editorial: Andana Editorial, març 2020 

Signatura: I* Mac 

Sinopsi: Una gàbia buida, un nen que la vol omplir tant sí com 

no, un desig concedit i molta molta responsabilitat. I qui té una 

gàbia sempre troba un animal per tancar-lo a dins. 

 

 

 

Títol: “Abecedari de la festa major” 

Autor i il·lustrador: Serra, Sebastià 

Editorial: El Cep i la Nansa Edicions, juliol de 2020 

Signatura: I* Ser 

Sinopsi: La D de diables, la G de gegants, la N de nans o la T 

de tabal... Quina emoció! Totes les lletres del l’abecedari estan 

de Festa Major. Amb aquest llibre aprendràs, de manera 

festiva i divertida, les 26 lletres del nostre alfabet. 
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Títol: “Perdut a la ciutat” 

Text i il·lustrador: Smith, Sydney  

Editorial: Libros del Zorro Rojo, setembre de 2020 

Signatura: I* Smi 

Sinopsi: En un dia de neu, un nen salta d’un bus i camina entre 

edificis altíssims, parcs i carrers plens de gom a gom. No sabem 

cap a on es dirigeix ni per què. Caminar sol per la gran ciutat pot 

ser aterridor si ets petit. «La gent no et veu i el soroll és tan fort 

que sovint espanta. Fins i tot és difícil saber cap a on anar o què 

fer.»  

 

__________________________________________________________________________ 

CÒMIC 

__________________________________________________________________________ 

 

Títol: “La Maldición. Claudio y Morino ; 1” 

Text i il·lustració: Albert, Adrien 

Editorial: Astiberri, marzo 2020 

Signatura: IC Alb 

Sinopsi: Aquesta és la història d’un bou jove que voldria passar 

unes tranquil·les de vacances a la costa però que sense voler 

desperta a un esquelet embruixat i una mica pesadet, a partir 

d’aquest moment ja no es podran separar. 

 

 

 

I també... 

 

 A les fosques : un llibre amb solapes sorpresa / Natalie Marshall. Baula, març 2020. 

I* Mar, Petits lectors 

 El Llibre de la primavera / Rotraut Susanne Berner. Barcanova Editorial, [2020].        

I* Ber, Llibre-joc 

 Busca i troba als laberints / [il·lustració]: Roger Zanni; [redacció]: Marcelo E. 

Mazzanti. Vox, [2020]. I* Maz, Llibre-joc 
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 “Mai facis enfadar un gegant. El Fèlix i la Calcita ; 2” / guió i dibuixos: Artur Laperla. 

Beascoa, abril del 2020. IC Lap 

 “Un Dia al parc” / Marta Orzel. La Topera, juny 2020. I* Orz 

 “Atticus : el chico difícil” / escrito por Michael Sussman ; ilustrado por Júlia Sardà. 

Impedimenta, [2019]. I* Sus 

 “Mala sort!” / Édouard Manceau. Patio, [2020]. I* Man 

 “¡Sálvese quien pueda!” / Mr Tan, Mathilde Domecq. Nuevo Nueve, enero de 2020. 

IC Mr T 

 “¡Aquí se construye! : una historia en dibuixos” / Doro Göbel, Peter Knorr. Lóguez , 

[2019]. I* Gob Llibre-joc 

 “La Llama destrueix el món” / Jonathan Stutzman ; il·lustrat per Heather Fox. La 

Casita Roja, abril de 2020. I* Stu 

 “La Banda” / Carles Porta. SM, [2020]. I* Por 

 “Un Pastís per berenar” / Christian Voltz. Kalandraka, agost 2019. I* Vol 

 “Talp i ratolí : dies de sol” / Henri Meunier i Benjamin Chaud. Plataforma Editorial, 

[2020]. I* Meu 


