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LLIBRES PER ELS MÉS GRANS 

 

Títol: “El Trencanous i el rei dels ratolins” 

il·lustrada i adaptada per: Andrewson, Natalie 

Editorial: Maeva Ediciones, [2021] 

Signatura: IC And 

Sinopsi: De tots els regals que apareixen sota l'arbre de la nit de 

Nadal, només un conquereix el cor de la Marie: un trencanous, un 

homenet curiós amb aparença amigable. La Marie presencia un fet 

del tot inesperat quan, a mesura que s'acosta la mitjanit, el 

trencanous cobra vida i li mostra un món de conte de fades, màgia i 

meravella, princeses malvades i batalles ferotges. 

 

 Títol: “Ppprrrrriiit : un llibre per crear i experimentar 

amb els sons” 

Text: Cubells, Cristina 

Il·lustracions: Casals, Joana 

Editorial: Zahorí Books, 2022 

Signatura: I** Cub 

Sinopsi: Un llibre únic per crear peces sonores a 

partir d’originals il·lustracions. Hi trobaràs tempestes, cuines, fàbriques, nius de formigues, 

naus galàctiques i focs artificials que necessiten la teva veu, el teu cos, els estris de la cuina 

o un instrument musical per sonar! T’hi atreveixes? 

 

Títol: “El Último oso” 

Text: Gold, Hannah 

Il·lustracions: Pinfold, Levi  

Editorial: Duomo Ediciones, enero de 2022 

Signatura: I*** Gol 

Sinopsi: Ja no queden ossos polars a l’Illa de l’Os. O això és el 

pensen l’April i el seu pare, que tot just s’han traslladat a l’illa per 

viure-hi durant uns mesos. Però a contrallum l’April veu alguna cosa 

que es mou... 
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Títol: “Vull ser bruixa. Malvarina ; 1” 

Text: Isern, Susanna 

Il·lustracions: Proietti, Laura 

Editorial: Flamboyant, març del 2022 

Signatura: I** Ise 

Sinopsi: Aquesta història va passar en una vall embruixada 

governada per tres bruixes molt malvades, famoses i temudes 

pels seus encanteris esfereïdors. Però si tu, com jo, també 

volguessis convertir-te en una autèntica bruixa potser també 

hauries trucat a la porta del Castell Prohibit. 

 

Títol: “L'Akita i els grizzlys” 

Text: Solé, Caroline 

Il·lustracions: Wisniewski, Gaya  

Editorial: Nórdica, febrer 2021 

Signatura: I** Sol 

Sinopsi: Al bosc polar, només hi ha neu i silenci. Hi viu l'Akita, 

és el seu aniversari, i tot està a punt per celebrar els seus set 

anys: el vestit amb perles de glaç, les creps de xarop de bedoll... 

Però els ossos grizzlys podrien espatllar la festa. A casa de 

l'Akita, els grizzlys hi apareixen sense avisar. Per mirar 

d'apaivagar-los, la nena visita la vella amb poders misteriosos 

que viu en les profunditats del bosc. La glugluka l'està esperant a la vora del foc... 

 


