
 

Títol: Fora els murs (Les bestioles del jardí Vol. 16) 

Autor/a: Gemma Armengol i Òscar Julve 

Editorial: Ánimallibres, 2018 

Signatura: I* Arm (Lletra lligada) 

Sinopsi: 

Un grup de tèrmits acrobàtics de l'Àfrica visiten el jardí on viu la marieta Antonieta. 

Aquesta se sorprèn perquè els seus veïns estan construint uns murs per por que els 

tèrmits els robin. Un dia es posa a ploure i han de refugiar-se al termiter. Seran aquests 

tèrmits tan perillosos com pensaven? Potser els murs no eren tan necessaris... 

Consulta'l al catàleg Aladí. 

 

 

Títol: Els dies feliços 

Autor/a: Bernat Cormand 

Editorial: A Buen Paso, cop. 2018 

Signatura: I* Cor 

Sinopsi: 

http://aladi.diba.cat/record=b1896294~S46*cat


Dos nens, un poble que s’estén entre el mar i un turó, una història d’infantesa, una 

història de felicitat i abandonament, la descoberta d’un lloc secret. 

Els protagonistes d’aquesta història són dos nens–el narrador i el Jacob–, un lloc–un 

poble encaixat entre un turó i el mar–i el temps. El temps dels jocs, on cadascú s’adona 

que ha trobat un company amb qui pot compartir somnis, reptes, esperances, pors. I el 

temps del record i de la nostàlgia, perquè un dia la família del Jacob se’n va, sense dir 

res. Què li queda a la persona que no deixa el lloc? El dolor de l’abandonament, gran 

com una muntanya? Un record que és esperança? Una sorpresa amagada que és 

seguretat? Un conte explicat com una elegia, a través d’unes paraules que flueixen com 

els records i d’unes imatges realistes amb alguns elements simbòlics que conviden el 

lector a la contemplació de la bellesa de l’art i la literatura, que ens narren el que 

realment importa a la vida. 

Consulta'l al catàleg Aladí. 

 

 

Títol: Com ser un lleó 

Autor/a: Ed Vere 

Editorial: Joventut, cop. 2018 

Signatura: I* Ver 

Sinopsi: 

Un àlbum molt necessari per aprendre a respectar la diferència i a contraposar-se a 

qualsevol forma de totalitarisme. 

Qui diu que tots els lleons han de ser ferotges? Deuen ser aquells que no coneixen 

Lleonard. A Lleonard li encanta sentir l’ escalfor del sol sobre l’ esquena, jugar amb 

les paraules, compondre poemes, conversar i ser agradable amb la resta d’ animals. 

Gràcies a la seva amiga, l’ ànega Queta, aprendrà una lliçó molt important: ningú pot 

dir que només hi ha una forma correcta de ser. Cadascú ha de trobar la manera de ser ell 

mateix i cadascú a la seva manera. 

Consulta'l al catàleg Aladí. 
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Títol: Todos con Vanesa. Un pequeño gesto puede cambiar el 

mundo 

Autor/a: Kerascoët 

Editorial: Beascoa, 2018 

Signatura: I* Ker 

Sinopsi: 

La Vanesa torna sola a casa després de classe quan un company es fica amb ella, però, 

per sort, una de les seves companyes veu l'ocorregut i decideix que tota la classe ha de 

fer pinya per no deixar-la sola. 

Un emocionant llibre il·lustrat sense paraules que explica la història en imatges d'una 

noia que sofreix assetjament escolar i d'una companya que ho veu tot i no està segura de 

com ajudar. Explorant els sentiments de desemparament i ira de qui presencia com 

maltracten a un company, els autors ens mostren, a través de les expressives 

il·lustracions, com un sol acte de bondat pot conduir a una comunitat sencera a unir-se 

per ajudar al que ho necessita. 

Consulta'l al catàleg Aladí. 

 

Títol: El peix que no plorava mai 

Autor/a: Anna Ferrer i Bàrbara Sansó 

Editorial: Salvatella, 2018 

http://aladi.diba.cat/record=b1897780~S46*cat


Signatura: I* Fer 

Sinopsi: 

En Mot és un peix que no plora mai. La resta de peixos del riu el consideren el més 

valent i estan acostumats que els solucioni tots els problemes. Un bon dia, al riu es 

troben amb una situació que sembla que en Mot no pot resoldre. Els altres peixos 

desconfiaran d´ell, però al final en Mot salvarà els seus companys d´una mort segura de 

la manera més sorprenent i inesperada. Un conte sobre el benefici d´expressar les 

emocions, que inclou reflexions i consells per als pares i activitats per guiar els infants 

en el coneixement i la utilitat de les emocions. Conté també exercicis de mindfulness, 

per aprendre a connectar amb la calma. 

Consulta'l al catàleg Aladí. 

 

Títol: Vint badalls 

Autor/a: Jane Smiley i il·lustracions de Lauren Castillo 

Editorial: Corimbo, 2018 

Signatura: I* Smi 

Sinopsi: 

Mentre la seva mare llegeix un llibre a la Lucy abans de ficar-se al llit, aquesta dóna un 

badall i comença a dormir-se. Però a lestona es desperta i veu a la seva mare dormida 

amb el llibre entre les mans. Que farà per tornar a dormir-se? 

Consulta'l al catàleg Aladí. 
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