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LLIBRES PER ALS MÉS GRANS 

 

 

Títol: “El Gran llibre dels supertresors importants de debò” 

Text: Isern, Susanna 

Il·lustracions: Bonilla, Rocío 

Editorial: Editorial Flamboyant, setembre del 2020 

Signatura: I** Ise 

Sinopsi: La família, els records, els mestres, la natura, els 

animals, els amics i amigues, els somnis... Les coses més 

importants no són les materials. Existeixen SUPERTRESORS 

molt valuosos que ens fan feliços i que hem de cuidar. Quins 

són els teus? 

 

 

Títol: “Caperuza” 

Text i il·lustracions: Martín Vidal, Beatriz 

Editorial: Thule, octubre de 2020 

Signatura: I** Mar 

Sinopsi: Un llibre amb unes il·lustracions molt expressives de 

tres moments clau del conte clàssic.  
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Títol: “La Lena, en Trille i el mar” 

Text: Parr, Maria 

Il·lustracions: Celej, Zuzanna  

Editorial: Nórdica Libros, octubre de 2020 

Signatura: I*** Par 

Sinopsi: De vegades, la Lena pot ser ben desagradable. Per 

què sempre ho fa tot tan difícil? Això és el que es pregunta en 

Trille, el seu millor amic. Aquest any serà especial perquè 

tindran una amiga nova, una nena molt dolça dels Països 

Baixos que es diu Birgitte. Però la Lena tindrà unes quantes 

raons per estar empipada, també: el nou entrenador de l'equip la deixa sempre a la 

banqueta, el germanet que li faria tanta il·lusió tenir no arriba de cap manera i, per acabar-ho 

d’adobar, quan surten a navegar amb un rai que es faran ells mateixos, la cosa no va gens 

be. I…ai, l'avi! Un dia surt a pescar i té un ensurt dels grossos! 

 

 

 

 Títol: “L'Arquitecte i l'arbre” 

Text i il·lustracions: Rassat, Thibaut 

Editorial: Coco Books, octubre de 2019 

Signatura: I** Ras 

Sinopsi: L’Òscar és arquitecte. Té devoció per la bellesa de les 

línies rectes, tot ha d’estar quadrat, classificat, ordenat i organitzat. 

Fins al punt que hi ha qui pensa que potser està una mica tocat del 

bolet: tot ha d’estar sota control! Però un bon dia, arriba a la feina i 

es troba que ha passat un desastre! Un arbre ha caigut al mig de la 

sala d’estar de la tercera planta de l’edifici en construcció. L’Òscar 

perd el món de vista davant d’un dilema tan inesperat: haurà de tallar aquest arbre immens i 

problema resolt?, o bé haurà de refer tots els plànols i càlculs originals per incorporar dins 

de l’edifici un arbre tort? 
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Títol: “L'Ickabog” 

Text: Rowling, J.K. 

Il·lustracions: dels guanyadors del concurs d'il·lustració de 

L'ickabog 

Editorial: Salamandra, novembre de 2020 

Signatura: I*** Row 

Sinopsi: El regne de Cornucòpia era el més feliç de món. Tenia 

or en abundància, un rei amb uns bigotis magnífics i un munt de 

carnissers, rebosters i formatgers que feien unes exquisideses 

que provocaven que la gent ballés de goig quan els menjava. Tot era perfecte, excepte Els 

Pantans, la regió del nord on, segons la llegenda, vivia el terrorífic Ickabog.  

 

__________________________________________________________________________ 

CÒMIC 

__________________________________________________________________________ 

 

Títol: “Els Barrufets i el vol de les cigonyes” 

guió i dibuixos: Peyo, 1928-1992 

Editorial: Editorial Base, octubre de 2020 

Signatura: IC Pey 

Sinopsi: Durant molt de temps, les cigonyes han transportat els 

Barrufets durant els seus desplaçaments llunyans. Una vegada més, 

tres d'elles es dediquen a portar una delegació de Barrufets a veure el 

mag Sapastrus amb motiu del seu aniversari. Però, en el moment de 

fer el viatge de tornada, les cigonyes, generalment tan puntuals, no hi 

són... 

 

 

I també... 

o Ninot de fang / Emma Reyes, Carme Solé Vendrell. Libros del Zorro Rojo, març de 

2020. I** Rey 

o El Zoo de las historias / Gianni Rodari ; ilustrado por Maite Mutuberria. A fin de 

cuentos, septiembre de 2020. I** Rod 

o Que no t'expliquin contes! / Natza Farré ; Gala Pont. Amsterdam, març del 2020. I** 

Far 


