
NOVETATS SETEMBRE 

Títol: Bosc 

Autor/a: Dieckmann, Sandra 

Publicació: Barcelona : Instituto Monsa, cop. 2018 

Signatura: I* Die 

Sinopsis: Un ós polar es veu arrossegat lluny de la seva llar, on els altres animals el temen i l'eviten. Fins 

que un dia, observen com intenta fer una cosa increïble... 

 

Títol: El Somni d'en Dani 

Autor/a: Gutiérrez, María 

Publicació: Barcelona : Bellaterra, cop. 2018 

Signatura: I* Gut 

Sinopsis:  En Dani és un nen de vuit anys que somia guanyar una medalla olímpica 

de taekwondo, quan sigui gran. Se sent estimat per la seva família, li agrada anar a l'escola i s'ho passa 

d'allò més bé fent esport, però tot canvia quan el seu oncle vol jugar amb ell a un joc que a en Dani no li 

agrada. (Assetjament sexual). 

 

 Títol: Ens agradem! 

Autor/a: JuanolO 

Publicació: València : Tàndem, 2006 

Signatura: I* Jua 

Sinopsis: Tots els humans tenim en comú que ens agradem entre nosaltres. El 

més important no és com sigui la persona que t'agrada, el més important és que 

t'agradi mooolt! (Homosexualitat) 

 

Títol: El Meu fill princesa. 

Autor/a: Kilodavis, Cheryl 

Publicació: Barcelona : Bellaterra, DL 2015 

Signatura: I* Kil 

Sinopsis: El meu fill princesa té quatre anys. Li agraden les coses boniques. El 

seu color preferit és el rosa. li agrada posar-se vestits de nena quan juga... 

(Identitat sexual, transsexualitat). 
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Títol: Fantasma Gòric 

Autor/a: Pavón, Mar 

Publicació: Barcelona : Baula, 2018 

Signatura: I* Pav 

Sinopsis: Hi ha criatures que semblen monstruoses, però no us deixeu enganyar per les aparences perquè al 

cap i a la fi són només... CRIATURES! 

 

Títol: Sinfronteras 

Autor/a: Pla, Imma 

Publicació: Barcelona [etc.] : Libros del Zorro Rojo, 2017 

Signatura: I* Pla 

Sinopsis: Llibre-joc amb les banderes de 45 països dels 5 continents on podràs fer les combinacions que 

vulguis. 

 

Títol: Amb la Tango són tres 

Autor/a: Richardson, Justin 

Publicació: Pontevedra : Kalandraka, 2016 

Signatura: I* Ric 

Sinopsis: En Roy i en Silo són "pingüins de cara blanca", feia anys que vivien al zoo de  Central Park però es 

van descobrir el 1998. Des de llavors són parella. La Tango, la seva única filla, va néixer de l'ou que havia 

post una altra parella.. 

 

 Títol: En els braços del meu papa em sento genial! 

Autor/a: Witek, Jo 

Publicació: Madrid : Bruño, cop. 2018 

Signatura: I* Wit 

Sinopsis: M'encanta quan els braços del meu papa són només per a mi. Un àlbum per explorar la profunda i 

meravellosa relació entre una nena i el seu pare. 
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 Títol: Les Meves petites pors.  

Autor/a: Witek, Jo. 

Publicació: Barcelona : Brúixola, DL 2015 

Signatura: I* Wit 

Sinopsis: Tinc moltes pors tan altes com una muntanya i pors petites que punxen, pors 

verdes, pors blaves, pors enganxifoses,... Totes em persegueixen i miren d'atrapar-

me. Un àlbum per ajudar a superar les pors. 
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