
Novetats estiu 

 

 

Títol: No passeu! 

Autor/a: Arjona, Juan 

Publicació: Barcelona : Combel, 2018 

Signatura: I* Arj 

Sinopsis: No passeu! En una porta d'una casa perduda en un bosc fosc, un cartell diu: " 

No passeu" Què hi deu haver, rere la porta? Un perill terrible? Un secret misteriós? 

T'atreveixes a entrar-hi? (Lletra de pal). 

Clica aquí per a reservar aquest llibre. 

 

http://aladi.diba.cat/record=b1888044~S46*cat


 

Títol: La Vaca del bric de llet 

Autor/a: Adriansen, Sophie 

Publicació: Barcelona : BiraBiro, 2018 

Signatura: I* Adr 

Sinopsis: Hi ha una vaca dins el bruc de llet. No en tinc cap dubte. A la llauna de pèsols 

hi ha dibuixats pèsols, a la llauna de sardines hi ha dibuixades sardines,... 

Clica aquí si vols reservar aquest conte.  

 

 

Títol: Les Enrabiades d'en Marcel 

Autor: De Haes, Ian 

Publicació: Sant Feliu de Guíxols: Tramuntana, 2018 

Signatura: I* De H 

Sinopsis: En Marcel s'enrabia sovint i quan en Marcel s'enrabia, aquesta es transforma 

en buc, cocodril,... fins que en Marcel aprèn a controlar-ho i llavors... 

http://aladi.diba.cat/record=b1885717~S46*cat


Clica aquí si vols reservar aquest conte. 

 

 

Títol: La Pilota groga 

Autor/a: Fehr, Daniel 

Publicació: Barcelona : Takatuka, 2018 

Signatura: I* Feh 

Sinopsis: Per buscar una pilota perduda, en Lluís i la Lluïsa es fiquen entre els bastidors 

del llibre qu els serveix de pista de tennis. L'aventura els portarà per tota mena 

d'escenaris i els obligarà a córrer les pàgines enrere i endavant, seguint totes les pistes. 

Clica aquí per a reservar aquest llibre.  

 

 

Títol: Missatge important 

Autor/a: Gay, Gabriel 

http://aladi.diba.cat/record=b1884995~S46*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1886928~S46*cat


Publicació: Barcelona : Ekaré, 2018 

Signatura: I* Gay 

Sinopsis: Bup! Bup! Un gos crida a les portes d'un hospital, on acaben d'ingressar el seu 

amo. Té un missatge important per donar-li, però com? Als hospitals no deixen entrar 

gossos, ni gats, ni...cap altre animal? Així comença un a llarga cadena per passar el 

missatge; això sí, amb certs obstacles i alguna interferència. 

Clica aquí si vols reservar aquest llibre.  

 

 

Títol: En Mur no té son 

Autor/a: Happonen, Kaisa 

Publicació: Barcelona : Estrella Polar, cop. 2018 

Signatura: I* Hap 

Sinopsis: Després d'un llarg sopar, tan llarg com tot l'estiu, els ossos badallaven l'un 

darrere l'altre i s'amagaven als seus caus per dormir tot l'hivern. Tots menys en Mur. 

Clica aquí per a reservar aquest llibre. 

 

http://aladi.diba.cat/record=b1889132~S46*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1890439~S46*cat


 

Títol: Què hi portes, a la bossa? 

Autor/a: Kaid, Nayat 

Publicació: Valls : Quòrum, 2017 

Signatura: I* Kai 

Sinopsis: Al conill li agrada ficar coses dins la seva bossa, però no sempre són seves. 

Viu amb aquesta aventura per saber quines coses són i què passa quan agafem objectes 

que no ens pertanyen. 

Clica aquí per a reservar aquest exemplar.  

 

 Títol: Alana i Alada 

Autor/a: Olid, Bel 

Publicació: Barcelona : Bambú, 2018 

Signatura: I* Oli 

Sinopsis: L'Alana va néixer amb les cames tortes, i per poder córrer i saltar i ballar com 

la nena enjogassada que és se les ha d'operar. Però per recuperar-se s'ha d'estar al llit 

http://aladi.diba.cat/record=b1891594~S46*cat


molts dies seguits. Quin avorriment! Sort que el pare li troba la companya ideal: una 

cadernera preciosa, petitona que ha caigut del niu. Nena i ocell somien juntes la 

llibertat, sense pensar que, quan arribi, potser s'hauran de separar. 

Clica aquí per a reservar aquest llibre. 

 

 

Títol: Pell de cocodril 

Autor: Román, José Carlos 

Publicació: Manresa : La Fragatina, 2017 

Signatura: I* Rom 

Sinopsis: Okavango, el cocodrol, només surt de nit perquè la seva pell és tan llisa, lluent 

i daurada que podria espatllar-se amb els rajos ardents del sol... 

Clica aquí per a reservar aquest llibre.  

 

 Títol: És una bona idea? 

Autor/a: Saudo, Coralie 

Publicació: Madrid : Kókinos, cop. 2018 

Signatura: I* Sau 

http://aladi.diba.cat/record=b1888653~S46*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1882201~S46*cat


Sinopsis: Aquesta nit, el Petit Elefant ha pres una decisió: anirà a dormir al llit de 

l'Elefant Gran... Però, en realitat, és una bona idea? 

Clica aquí per a reservar aquest llibre. 

 

 Títol: L'Oficina dels objectes perduts 

Autor/a: Shibuya, Junko 

Publicació: Barcelona : Joventut, 2018 

Signatura: I* Shi 

Sinopsis: El senyor Gos treballa a l'oficina dels objectes perduts. Cada matí, recull els 

objectes que troba perduts pels voltants i espera que els seus propietaris els vagin a 

recuperar. 

Clica aquí per a reservar aquest llibre.  

 

Títol: No és pipí 

Autor/a: Sommerset, Mark 

Publicació: Barcelona : La Galera, 2017 

http://aladi.diba.cat/record=b1885042~S46*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1883173~S46*cat


Signatura: I* Som 

Sinopsis: Després de tastar les pastilles intel·ligents de la petita Berta. L'Artús el gall 

d'indi pallús decideix que és hora de venjar-se'n. Però, serà capaç d'enganyar una ovella 

tan astuta? 

Clica aquí per a reservar aquest llibre.  

 

 

Títol: El Garatge d'en Gus 

Autor/a: Timmers, Leo 

Publicació: Madrid : Harper Collins, cop. 2018 

Signatura: I* Tim 

Sinopsis: Benvinguts al garatge d'en Gus! Aquí no es llença res, tot es fa servir: 

Sobretot, quan es tracta d'ajudar als amics. 

Clica aquí per a reservar aquest llibre 

  

 

http://aladi.diba.cat/record=b1884072~S46*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1883653~S46*cat

