
Novetats estiu 

 

 

Títol: Bocchi + Pocchi i l'ocell 

Autor/a: Matsubara, Noriko 

Edició: Tramuntana, 2018 

Signatura: I* Mat 

Sinopsis: 

El Bocchi y el Pocchi surten a passejar sota el sol. De camí, es troben amb un ocell. 

Pobrissó!, està ferit i no pot volar fins al seu niu, 

que està molt amunt d'un arbre! Però no hi ha cap problema que no es pugui resoldre 

amb un bon treball en equip! 

Clica aquí per reservar aquest llibre. 

 

http://aladi.diba.cat/record=b1892069~S46*cat


 

Títol: ¡Hay que salvar a mamá! 

Autor/a: Pintadera, Fran 

Edició: La Guarida, 2018 

Signatura: I* Pin 

Sinopsis: 

Dos germans es troben a la seva mare dins del televisor. Al principi els resulta fascinant 

però aviat s'avorreixen, la troben a faltar i volen que torni. Així que la criden a veus, 

intenten aspirar-la, succionar-la, fan tota classe de malifetes, però ni tan sols cremant les 

cortines aconsegueixen cridar l'atenció de la dona que segueix amb els seus quefers aquí 

dins, com si res. 

Els nens ja no saben què fer, la donen per perduda i deixen escapar dues llàgrimes. De 

sobte, la mare els mira i… 

Clica aquí per reservar aquest llibre. 

 

 

Títol: Un raspall de dents per a en REX 

Autor: Vestita, Marisa 

http://aladi.diba.cat/record=b1899169~S46*cat


Edició: Vicens Vives, 2018 

Signatura: I* Ves 

Sinopsis: 

Els seus amics diran a en Rex què ha de fer per tenir unes dents tan fortes com les del 

seu pare. 

Clica aquí per a reservar aquest llibre. 

 

 

Títol: Blau 

Autor: Martí i Orriols, Meritxell 

Editorial: Combel 

Signatura: I* Mar 

Sinopsis: 

Sabies que els colors poden explicar històries? Segueix les imatgesencadenades i 

descobriràs una paleta de colors, sensacions i emocions. 

Clica aquí per a reservar aquest llibre. 

 

http://aladi.diba.cat/record=b1888654~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1884517~S171*cat


Títol: Bestioles amagades 

Autor/a: Casas, Lola 

Editorial: EL CEP I LA NANSA 

Signatura: I* Cas 

Sinopsis: 

Senyores i senyors, parin molta atenció. Hi ha bestioles amagades que asseguren 

diversió. 

Clica aquí per reservar aquest llibre. 

 

  

 

http://aladi.diba.cat/record=b1890325~S171*cat

