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CONTES PER ALS MÉS PETITS 

 

Títol: “La Carícia del vent” 

Text i il·lustracions: Kao, Sandrine 

Editorial: Libros del Zorro Rojo, març de 2022 

Signatura: IC Kao 

Sinopsi:  Créixer és fer-se preguntes que no sempre tenen resposta: 

per què aquesta llavor no germina? M’agradaria tenir un altre 

aspecte? què és més important arribar el primer o intentar-ho?  

 

 

 

Títol: “La Rosa del meu jardí” 

Text: Lobel, Arnold, 1933-1987 

Il·lustracions: Lobel, Anita 

Editorial: Corimbo, març 2022 

Signatura: I* Lob 

Sinopsi:  Comença amb una sola rosa. Afegeix malves i 

margarides, gira-sols i zínnies. I Voila! un bell jardí tranquil i 

silenciós creix davant els teus ulls. Però, qui hi ha amagat a 

la cantonada? 

Guanyador del Boston Globe-Horn Book Awards a la 

il·lustració 1984 
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Títol: “La Camioneta vella” 

Text : Pumphrey, Jarrett 

Il·lustracions: Pumphrey, Jerome 

Editorial: Pípala, febrer 2022 

Signatura: I* Pum 

Sinopsi:  Una petita granja, una camioneta vella, una nena i 

els seus somnis. 

Una història sobre el valor de la determinació que trenca amb 

les barreres de gènere. 

 

Títol: “Cues de somnis” 

Text: Sineiro, Rita 

Il·lustracions: Domènech, Laia 

Editorial: Akiara Books, febrer del 2022 

Signatura: I* Sin 

Sinopsi:  El camp on ens han dut és com una gran ciutat de 

tendes. Tot és molt lluny, sempre hi ha molta gent a tot arreu i 

per a qualsevol cosa s'ha de fer una cua molt llarga. El pare no ho sap, però amb el que jo 

somio de debò, de debò, és amb una cua que ens torni a casa. 

Premi Llibreter 2022 a la categoria d’Àlbum Il·lustrat 

 

 

Títol: “L'Arbre del senyor Shaun” 

Text: Vidal, Mireia  

Il·lustracions: Caamaño, Neus 

Editorial: Thule, març de 2022 

Signatura: I* Vid 

Sinopsi:  El senyor Shaun tenia un arbre perfecte just al mig 

del seu jardí: ni massa alt, ni massa verd, ni massa frondós. 

Però un dia es va cansar de recollir tantes fulles i va decidir 

tallar-lo. I res no va ser igual. 
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 I també... 

 

 “9 kilómetros” / Claudio Aguilera ; ilustraciones de Gabriela Lyon. Ekaré, 2022. I* Agu 

 “Hola, Lluna” / Mar Benegas, Neus Caamaño. Abuenpaso, [2022]. I* Ben. Petits 

lectors 

 “Noi, noia” / Joana Estrela. Takatuka, febrer de 2022. I* Est 

 “El Mosquit” / Elise Gravel. Nube Ocho, abril, 2022. I* Gra 

 “Bona nit a tothom” / Chris Haughton. Nubeocho, febrer 2022. I* Hau 

 “Els dies passen amb en Gripau i en Gripere” / Arnold Lobel ; traducció de Jordi 

Ainaud i Escudero. EntreDos, febrer 2022. I* Lob 

 “A taula”/ Meritxell Martí, Xavier Salomó. Combel Editorial, febrer de 2022. I* Mar. 

Petits lectors 

 “El Aprendiz de brujo” / Gerda Muller ; basado en un poema de Goethe. Lóguez, 

[2022]. I* Mul 

 “Ja sé cuidar l'hort” / Elena Odriozola. Ediciones Modernas El Embudo, març de 

2022. I* Odr. Petits lectors 

 


