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CONTES PER ALS MÉS PETITS 

 

Títol: “Caramels màgics” 

Text i il·lustracions: Baek, Heena 

Editorial: Kókinos, [2021] 

Signatura: I* Bae 

Sinopsi: El protagonista d'aquesta història és un nen solitari que 

s'entreté jugant a bales. De cop, un dia, troba unes bales 

diferents... Són caramels! I són màgics! 

 

 

Títol: “Bea y el ballet” 

Text i il·lustracions: Lozano, Luciano 

Editorial: Tres Tigres Tristes, octubre de 2021 

Signatura: I* Loz 

Sinopsi: Acompanyem a la Bea en el seu primer dia d’escola, de 

deures... i de ballet. Amb ella anirem descobrint com neix el ballet, 

les obres més famoses, les cinc posicions... i moltes més 

curiositats. 

 

 

Títol: “Estar ahí : ¿qué sientes tú?” 

Text i il·lustracions: Schärer, Kathrin 

Editorial: Lóguez, 2021 

Signatura: I* Sch 

Sinopsi: Felicitat, impaciència, ràbia, il·lusió, por... sentiments molt 

coneguts pels infants en les cares dels animals. 
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Títol: “Dos ossets” 

Text i fotografies: Ylla 

Editorial: Kalandraka, [2021] 

Signatura: I* Yll  

Sinopsi: Dos ossets, germà i germana, han nascut aquest hivern. 

A recer de la neu, protegits dins el cau, han esperat que arribés la 

primavera. Ara es deleixen per sortir a descobrir món, per notar 

l'escalfor del sol, córrer per l'herba i olorar les flors. Un bon dia, la 

mare ossa els diu: vaig a buscar una mica de mel, no trigaré. No 

us allunyeu, que us podríeu perdre. 

 

I també... 

 

 “Univers invers : per aprendre els contraris” / Carla Aledo. Mtm, 2021. I* Ale Primer 

lectors 

 “El Nuevo nido de los pequeños marsupilamis”/ Benjamin Chaud. Nuevo Nueve, 

[2021]. I* Cha 

 “La Caca més bonica del món” / Marie Pavlenko & Camille Garoche. Estrella Polar, 

setembre del 2021. I* Pav 

 “El Bibliobús de l'Ant” / Inga Moore. Baula, octubre de 2021. I* Moo 

 “Els Homes plorem” / Joan Turu. El Cep i la Nansa Edicions, novembre de 2021. I* 

Tur 


