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Títol: “El Carter joliu o unes cartes especials” 

Autora: Ahlberg, Janet, 1944-1994 

Editorial: Baobab, agost del 2020 

Signatura: I* Ahl 

Sinopsi: Una saca de correus amb cartes de debò 

adreçades a coneguts personatges perquè les obris i 
les llegeixis. 
Dins el sobre adreçat als tres ossos hi trobaràs una 

nota de la Rínxols d’or demanant disculpes. Hi ha una circular per a la bruixa, una targeta 
postal per al gegant i moltes coses més. 

 

 

 

 

Títol: “El Bosc” 

Autora: Arrhenius, Ingela P. 

Editorial: Coco Books, 1 de setembre de 2020 

Signatura: I* Arr. Petits lectors 

Sinopsi: Llibre amb pàgines de cartó perquè els més petits 

coneguin els animals que habiten el bosc. Els animals es 

superposen i donen una sensació de profunditat que fan el 

llibre molt atractiu. 
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Títol: “El Bosc que més m'estimo” 

Text i Il·lustracions: Berloso Clarà, Laia 

Editorial: La Galera, octubre del 2020 

Signatura: I* Ber 

Sinopsi: Cada primavera, la Gala s’endinsa al bosc per 

reunir-se amb un amic molt especial. Junt, gaudeixen de la 

naturalesa i dels colors del bosc. Però un dia, el bosc canvia: 

està ple de plàstics, deixalles i un foc roent comença a 

cremar-ho tot... 

 

 

 

Títol: “Capgirat” 

Text: Dalmau, Alba 

 Il·lustracions: Vidal, Cinta 

Editorial: Bindi Books, setembre de 2020 

Signatura: I* Dal 

Sinopsi: Un dia el món va començar a trontollar i tot va volar 

pels aires. Quan el món va parar de tremolar, tot estava 

descol·locat i la meva gata Caliua havia desaparegut... La 

protagonista busca la seva gata preguntant a veïns, amics i 

familiars i viatja per mons rodons i capgirats on tothom ha perdut algú. 

 

 

Títol: “L'Ombra d'en Petit Guepard” 

Text i il·lustracions: Dubuc, Marianne 

Editorial: Tramuntana, [juliol 2020] 

Signatura: I* Dub 

Sinopsi: L’ombra d'en Petit Guepard ha marxat. S’ha cansat 

d’anar sempre darrere. Decideixen que ho han de parlar. Potser 

ha arribat el moment de deixar-la passar davant. 
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Títol: “Mama” 

Text i il·lustracions: Llenas, Anna 

Editorial: Estrella Polar, novembre del 2020 

Signatura: I* Lle. Primers lectors 

Sinopsi: Ser mare és ser llar, ser refugi. És compartir ritmes, 

sons i esperances amb una petita llavor que creix perquè vol 

ser vida. Ser mare és un viatge fet de vincle i intimitat. És un 

intens diàleg sense paraules. Una aventura que cal viure al 

màxim i recordar per sempre. Aquest llibre és una celebració 

de tot el que passa (i més) dins la panxa de les mares. 

 

 

Títol: “En Gripau i en Gripere són amics” 

Text i il·lustracions: Lobel, Arnold, 1933-1987 

Editorial: entreDos, octubre 2020 

Signatura: I* Lob 

Sinopsi:  Tant si escriuen cartes com si va a nedar, tant si 

expliquen contes com si busquen un botó perdut, en Gripau i en 

Gripere sempre es fan costat com han de fer els bons amics. 

 

 

 

 

Títol: “Dos per a mi, un per a tu” 

Text i il·lustracions:  Mühle, Jörg 

Editorial: Harperkids, 2020 

Signatura: I* Muh 

Sinopsi: "Un per a tu i un per a mi. I un altre per a mi. És el mes 

just. Jo soc grossa, necessito menjar molt." . "Un per a tu i un per a 

mi. I un altre per a mi. És el mes just. Jo soc grossa, necessito 

menjar molt." 
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Títol: “On és tothom?” 

Autor: Schamp, Tom 

Editorial: Combel, setembre de 2020 

Signatura: I* Sch. Petits lectors 

Sinopsi:  Un llibre de cartró amb solapes que farà volar la 

imaginació dels mes petits mentre juguen a endevinar quin 

animal s'ha amagat a cada pàgina. Obriu les solapes i 

descobrireu on s'ha ficat tothom. 

 

 

 

Títol: “Formas diferentes de hacer las mismas coses” 

Text: Schuff, Nicolás 

Il·lustracions: Ruiz Johnson, Mariana 

Editorial: Tres Tristes Tigres, septiembre de 2020 

Signatura: I* Sch 

Sinopsi: Quantes formes n’hi ha d’avorrir-se? I de 

cantar? Has viatjat mai a la lluna en barca? I és possible trobar un tresor en un calaix o en 

una butxaca? 

 

 

Títol: “Dins l'ou” 

Text i i·lustracions: Squillari, Emma Lidia 

Editorial: Kalandraka, novembre 2020 

Signatura: I* Squ 

Sinopsi: Dotze ous i, dins de cadascú -tots de diferents mides, 

colors i textures- una criatura a punt de néixer. Al principi, 

l’interior de la closca és un lloc còmode i segur, però aviat 

l’espai es va reduint a mesura que els animals creixen. Fins que 

arriba l’emocionant moment de néixer! 
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Títol: “Això i allò” 

Text i il·lustracions: Ungerer, Tomi, 1931-2019 

Editorial: Kalandraka, desembre 2020 

Signatura: I* Ung 

Sinopsi: Més d’una trentena d’accions i d’emocions es 

representen, per parelles i de manera confrontada, en aquest llibre 

visual de Tomi Ungerer. 
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Títol: “Buscant la pedra llimosa. El Fèlix i la Calcita ; 3” 

guió i dibuixos: Laperla, Artur  

Editorial: Beascoa, novembre del 2020 

Signatura: IC Lap. Primers còmics 

Sinopsi: Una missió... i una de molt important! El Fèlix, la Calcita i 

el Robocan han d'anar fins al recòndit pantà fangós, del 

desconegut país dels ogres, per aconseguir la pedra llimosa que 

necessita la gran bruixa trol per curar el mestre trol, que està molt 

malalt. 
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Títol: “La Tigre contra el malson” 

Text i il·lustracions: Tetri, Emily 

Editorial: Astiberri, novembre de 2020 

Signatura: IC Tet. Primers còmics 

Sinopsi: La Tigre té molta sort: un monstre viu sota el seu llit. Cada 

nit, la Tigre i en Monstre juguen junts fins que és hora d’apagar el 

llum. En Monstre no espantaria mai la Tigre; un bon amic no ho 

faria mai, això. Però en Monstre ha d’espantar algú: al cap i a la fi, 

és un monstre. Així que mentre la Tigre dorm, en Monstre li 

espanta tots els malsons. Gràcies al seu amic, la Tigre només té somnis agradables. Però 

un dia, en fer-se fosc... 

 


