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CONTES PER ALS MÉS PETITS 

 

 

Títol: “T'estimo, balena blava” 

Text i il·lustracions: Barroux 

Editorial: Símbol Editors, febrer 2022 

Signatura: I* Bar 

Sinopsi: A en Jonàs, el faroner, li encanta anar a pescar amb 

la seva barqueta. Però un dia el cel s'ennegreix, el mar brama i 

s'enrabia, i en Jonàs cau a l'aigua. Poc després és rescatat per 

la Blava, una balena, i es fan amics. Però ben aviat serà la 

Blava qui necessitarà l'ajuda d'en Jonàs... 

 

 

 

Títol: “ L'Expedició Arc Iris” 

Text i il·lustracions: Brech, Nora 

Editorial: Joventut, febrer del 2022 

Signatura: I* Bre. Lletra de pal 

Sinopsi: L'ornitòloga Ava Pigot remou cel i terra per mirar de 

trobar un exemplar d'ocell Arc Iris, l'au més rara i magnífica 

del món. Per sort, la Kim i en Carl l'ajudaran. La gran 

expedició està a punt de començar! 
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Títol: “ Bona nit, món” 

Text i il·lustracions: Hattori, Sachie 

Editorial: Pastel de Luna, [2021] 

Signatura: I* Hat 

Sinopsi: És l'hora d'anar a dormir, i una mare li 

demana a la seva filla que li doni la bona nit a 

tothom... "¿A tothom?", respon la filla al·lucinant. El 

que passa es que la filla es pren les seves paraules al 

peu de la lletra i no contenta de desitjar la bona nit a tota la seva família, continua donant la 

bona nit als seus vens, als seus amics del poble, als animals, al mar... 

 

Títol: “Zorrito” 

Text: Vendel, Edward van de 

Il·lustracions: Tolman, Marije  

Editorial: Pípala, [2021] 

Signatura: I* Ven 

Sinopsi: Un dia la petita guineu tot descobrint els voltants cau 

en un forat i es dona un cop al cap. Llavors la guineu comença 

a somniar amb totes les coses que ha viscut, coses bones i 

coses no tan bones. 

 

 

I també: 

 “Ta-Taat : lluna” / text: Camilla Reid ; il·lustracions: Ingela P. Arrhenius. Estrella 

Polar, setembre de 2021. I* Rei. Petits lectors 

 “El Follet Oriol a la vall dels dinosaures” / Òscar Sardà. Barcanova, 2021. I* Sar. 

Lletra de pal. 

 “Dents de cocodril” / escrit per Shoichi Nejime ; il·lustracions de Shinya Komatsu. 

Libros del Zorro Rojo, desembre de 2021. I* Nej 

 “Sempre amb tu” / versos de María Leach ; il·lustracions de Katia Klein. Baobab, 

febrer del 2022. I* Lee 

 “El Teatre del Petit Príncep” / Antoine de Saint-Exupéry. Cruïlla, agost de 2021. I* Sai 

 “El Meu amic i jo / Montserrat Roig ; il·lustracions de Beatriz Castro. Baobab, gener 

del 2022. I* Roi 

 “Taxi ¡mec-mec!” / Stéphane Servant, Élisa Géhin. Barrett, noviembre de 2021. I* Ser 
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 “Gran Panda y Pequeño Dragón·” / James Norbury ; traducción de Noemí Risco. 

Nube de Tinta, octubre de 2021. I* Nor 

 “La Roca del cielo” / Jon Klassen. NubeOCHO, enero 2022. I* Kla 

 “El Millor desastre de la història d'en Harold Snipperpot” / esctrit i il·lustrat per 

Beatrice Alemagna. Harperkids, [2021]. I* Ale 


