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LLIBRES PER ALS MÉS GRANS 

 

 

Títol: “Ocultos en el bosque” 

Text i il·lustracions: Anno, Mitsumasa 

Editorial: Kalandraka, enero, 2021 

Signatura: I* Ano 

Sinopsi: Un joc visual en plena natura: amagats en la vegetació els 

animals de tot el món repten la nostra agudesa visual i la nostra 

imaginació. 

 

 

 

 

Títol: “Capitana Rosalie” 

Text: Fombelle, Timothée de 

Il·lustracions: Arsenault, Isabelle  

Editorial: Animallibres, febrer 2021 

Signatura: I** Fom 

Sinopsi: Hivern de 1917. La Rosalie te cinc anys i és una capitana 

amb una missió molt secreta: aprendre a llegir. La mare li llegeix en 

veu alta les cartes que el pare els envia des del front. Però a 

mesura que la missió avança, la Rosalie comença a desxifrar 

lletres, paraules, frases, fins que arriba el dia que és capaç de llegir 

tota sola. Llavors descobrirà la veritat sobre la guerra i les seves conseqüències. 
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Títol: “Kid i la cimera dels animals” 

Text: David, Gwenaël 

Il·lustracions: Bailly, Simon  

Editorial: Flamboyant, febrer del 2021 

Signatura: I*** Dav 

Sinopsi: París, any 2030. En un món en què les catàstrofes 

naturals són el pa de cada dia, s’organitza la primera Cimera dels 

animals. L’objectiu: reunir el màxim d’espècies que habiten la 

Terra i pactar una manera equitativa de gestionar els recursos. La 

Kid, una nena d’onze anys, és escollida entre milers d’alumnes per cobrir aquest 

esdeveniment històric. Quan una explosió sobtada deixa incomunicada la sala, les espècies 

es veuran forçades a trobar la manera de comunicar-se i cooperar les unes amb les altres, si 

volen sortir-se’n. 

 

 

 

Títol: “Estrella fugaç” 

Text: Wölfel, Ursula, 1922-2014 

Il·lustracions: Kehn, Regina 

Editorial: Bambú Editorial, febrer de 2021 

Signatura: I** Wol 

Sinopsi: Estel Fugaç vol fer com els grans. Llavors podria muntar 

a cavall i caçar búfals! Però fa dies que els caçadors tornen amb 

les mans buides. L'home blanc els ha espantat i el seu poble 

passarà gana si no aconsegueixen trobar-los. Llavors el noi 

decideix anar en secret allà on viu l'home blanc. Els dirà que han 

de marxar perquè el búfal torni i tot torni a ser com abans. 
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CÒMIC 
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Títol: “El Cuervo. Los Pitufos y la aldea de las chicas ; 3” 

Guió: Luc Parthoens y Thierry Culliford 

il·lustracions: Maury, Alain 

Editorial: Norma Editorial, febrero de 2020 

Signatura: IC Pey 

Sinopsi: En Gargamel té un nou pla per a donar caça als 

barrufets: fer que el seu corb aprengui a parlar, gràcies a una de 

les seves pocions, i que aquest es guanyi la confiança dels 

barrufets i li diguin on viuen. Però que passarà quan el corb, per 

equivocació arriba on viuen les barrufetes enlloc dels barrufets? 

 

 

Títol: “El Reino de las olas. Pepino, héroe de leyenda ; 2” 

Guió i il·lustracions: Gigi D. G. 

Editorial: Brúfalo Lector Ediciones S.L., octubre de 2020 

Signatura: IC Gig 

Sinopsi: Des de que el Regne de la Rosquilla es va trencar en 

dos el jove Pepino no deixat de conèixer a personatges 

estrafolaris i de viure moltes experiències. La seva missió és 

salvar el món però ara el més important és liberar a la seva 

germana Almendra del monstre de les profunditats. 
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I també... 

 

 “Els Llibres de la senyora Jella : una història inspirada en l'obra de Jell Lepman” / 

Kathy Stinson, Marie Lafrance. Joventut, novembre del 2020. I** Sti 

 “Els Misteris de Winterhouse. Winterhouse ; 3” / Ben Guterson ; amb il·lustracions de 

Chloe Bristol. La Galera, febrer del 2021. I*** Gut 

 “Una Història d'indians” / Joan Portell Rifà ; dibuixos: Sebastià Serra. Publicacions de 

l'Abadia de Montserrat, març de 2021. I** Por 

 “Una Aventura d'aniversari” / Enid Blyton ; il·lustrat per Becka Moor. Editorial 

Joventut, octubre del 2020. I** Bly 

 “Fora en Leroy!” / Davide Cali; il·lustrat per Guridi. Tres Tigres Tristes, febrer de 

2021. I** Cal. Àlbums 

 


