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Títol: Títol: Gotetes 

Autor: Shisuke Yoshitake 
Editorial: Pastel de Luna 2021 
Signatura: I* Yos 
Sinopsi:  Taro té un petit problema, cada vegada que fa pipí, se li 
escapen algunes gotetes i clar, la seva mare s'enfada una mica. Per 
descomptat, una vegada que es puja els pantalons, ningú ho sap, 
però per a ell és una molèstia. Amb la voluntat de sentir-se comprès, 
surt al carrer a buscar gent amb el mateix problema.  
 
 
 

 
 

Títol: La Excursión del señor Gumpy  
Autor: John Burningham 
Editorial: Galimatazo 2021 
Signatura: I* Bur 
Sinopsi: Un día el señor Gumpy decide dar un paseo en su 
barca. Pero los niños, el conejo, el gato, el perro… y otros 
tantos amigos deciden unirse hasta llenar la embarcación. 
¿Qué pasará entonces? 
Premio Medalla Kate Greenaway en 1970 
Premio Boston Globe-Horn Book al mejor álbum ilustrado en 
1972 

 
 
 

Títol: Títol: El Casament 

Autora: / Jessica Love 
Editorial: Kókinos 2020 
Signatura: I* Lov 
Sinopsi: En Julià i la seva àvia, aquesta parella tant 
magnífica, s’engalanen i ens omplen les pàgines de colors. Les 
il·lustracions de Jesica Love són absolutament genials, plenes de 
tendresa i moviment. Sembla que se sent la música i un es contagia 
d’alegria. 
Una història amb poques paraules que aconsegueix dir molt. Al 
casament, en Julià i la seva amiga se submergeixen al joc i un petit 
accident es transformarà en creativitat i enginy. 
Que no s’aturi la festa, la festa dels colors, de la diversitat, d’elles, 

d’ells, de les unions diferents i el respecte. 
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Títol: Un Any de bones nits 
Autores: Haddy Njie, Lisa Aisato 
Editorial: Baobab 2021 
Signatura: I* Nji 
Sinopsi: Les estacions, com nosaltres, també dormen. Quan la 
primavera està desperta, les altres tres estan adormides. I quan la 
primavera s’adorm, l’estiu es desperta del seu somni llarg i profund. 
Aquest conte farà que tots els nens i les nenes somiïn amb els cicles 
de la natura. 
 
 
 
 

 
Títol: Títol: La Gosseta de l'hospital  

Autor: Julia Donaldson 
Il·lustracions: Sara Ogilvie 
Editorial: Blume 2021 
Signatura: I* Ogi 
Sinopsi: Tots els nens i nenes de la Sala dels Cangurs es 
troben millor quan la gosseta Clapes els visita. Encara que 
un pacient no estigui gens fi, la Clapes sempre el sap 
divertir! No obstant això, un dia, al sortir de l'hospital, la 
Clapes pateix un accident a l'intentar salvar un nen... 
 

 
 

Títol: Tiffky Doofky: de professió, escombriaire 
Autor: William Steig 
Editorial: Blackie Books 2021 
Signatura: I* Ste 
Sinopsi: En Tiffky Doofky, l’escombriaire del poble d’Espurnera, té 
un bon pressentiment. Per això decideix anar a veure Madame 
Tarsal, l’endevina de la vila, que li revela que aquell mateix dia, 
abans no es pongui el sol, coneixerà el seu gran amor. En Tiffky 
busca pertot, i a estones s’atura a descansar i rumia: ¿on es fica 
l’amor i per què no el trobes quan el busques? 


