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Títol: Què en fas, d’un problema? 

Autor/a: Kobi Yamada (Il·lustrat per Mae Besom) 

Editorial: BiraBiro, 2018 

Signatura: I* Yam 

Sinopsi: Per a què serveixen els problemes? Ens repen, ens modelen, ens empenyen i ens ajuden a 

descobrir la nostra fortalesa, valentia i capacitat. Encara que no sempre els vulguem, els problemes ens 

poden transformar de maneres inesperades. Aleshores, què en faràs, del teu problema? La decisió és 

només teva. 

Consulta’l al catàleg Aladí! 

 

 

Títol: Als núvols 

Autor/a: Anna Obiols (il·lustrat per Joan Subirana) 

Editorial: El Cep i la Nansa, 2018 

Signatura: I* Obi 

Sinopsi: El Gegant Campelant s’havia construït una casa entre els núvols perquè el Cel era l’únic lloc prou 

ample per viure. Estava cansat de la Terra perquè sempre se sentia observat pels veïns. Quan volia menjar 

mai no trobava ni coberts ni tasses que li anessin bé, tot era massa petit. Això sí, trobava a faltar els seus 

amics, sobretot la bruixeta Enriqueta, de qui estava ben enamorat. 

Aquest conte ens explica com l’amor pot sobreviure a la distància i més encara si és amb final feliç. 

Consulta’l al catàleg Aladí! 

 

 

Títol: No vull dormir sola! 

Autor/a: Laura Sala Belda (il·lustrat per Ketterer Design) 

Editorial: Cossetània, 2018 

Signatura: I* Sal 

Sinopsi: En un bosc llunyà, hi conviuen moltes bestioles diferents: La Girafa Reticulata que té por de dormir 

sola, la Granota Brutota que fa molta pudor, l'Hipopòtam Brillantí que no sap fer petons... Com s'ho faran 

perquè una pugui dormir i l'altra es renti d'una vegada? I l'Hipopòtam, aprendrà a fer petons? 

Consulta´l al catàleg Aladí! 

http://aladi.diba.cat/record=b1908457~S46*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1911749~S46*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1912250~S46*cat


Títol: Robinson 

Autor/a: Peter Sís  

Editorial: Ekaré, 2018 

Signatura: I* Sis 

Sinopsi: Mentre els seus amics van a la festa de disfresses vestides de pirates, Peter es disfressa del seu 

heroi: Robinson Crusoe. Els altres es burlen d'ell, i marxa. Aquesta nit, Peter té un somni que el portarà a 

una aventura diferent.  

Consulta’l al catàleg Aladí!  

 

 

Títol: Neu 

Autor/a: Sam Usher 

Editorial: Patio, cop. 2018 

Signatura: I* Ush 

Sinopsi: Avi, està nevant! 

A totes les nenes i els nens els hi encanten els dies de neu. Qui conté les ganes de 

trepitjar la neu i fer ninots? El protagonista d’aquest conte ha d’esperar a que el seu avi es dutxi, s’afeiti… 

Valdrà la pena esperar? La sorpresa final li ensenya que hi ha coses per les que val la pena esperar. 

Consulta’l al catàleg Aladí! 

 

 

Títol: Cicatrius amb una altra Història 

Autor/a: Manuela Montoya, Julio Antonio Blasco i Albert Arrayàs 

Editorial: Estrella Polar, 2018 

Signatura: I* Cic 

Sinopsi: Un tauró a qui li agrada d'alló més el plàncton de llaminadures, una fada molt valenta que pot 

convertir bruixes en erugues i dos astronautes que viatgen per l'espai a la recerca d'aventures... 

Consulta’l al catàleg Aladí! 

 

 

 

http://aladi.diba.cat/record=b1906566~S46*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1906566~S46*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1907477~S46*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1904847~S46*cat


Títol: Història d’un jersei blau 

Autor/a: Florencia Gattari (Il·lustrat per Albert Asensio) 

Editorial: Pagès, 2018 

Signatura: I* Gat 

Sinopsi: En un jersei hi caben moltes coses. Sobretot si el fa una àvia que sap teixir 

entre la llana maneres d'estimar-se i de créixer. També d'acomiadar-se. Una història amb una àvia, un net i 

un jersei, que acompanya amb calidesa les escenes quotidianes que la vida, de vegades, ens proposa. 

Consulta’l al catàleg Aladí! 

 

Títol: Només faltava això! 

Autor/a: Mar Pavón (Il·lustrat per Gemma Zaragüeta) 

Editorial: Edicions del Pirata, 2018 

Signatura: I* Par 

Sinopsi: En Tin està a punt de viure una nova experiència... Passarà la primera nit lluny dels pares! 

Així que comença a preparar la motxilla per anar a casa de l'àvia Tona i hi posa: la seva lluna de peluix, el 

pijama per anar a dormir, la seva grua groga de joguina, el xumet, el seu llibre preferit i... Segur que hi falta 

alguna cosa! De què s'estarà oblidant?  

Sort en té de la saviesa de la seva àvia, que de seguida s'adona que a la motxilla hi falten els petons de 

bona nit de sons pares. 

A la nit, a l'estirar-se al llit, en Tin abraça la seva lluna de peluix però està inquiet i no pot dormir. Que sàvia 

que és l?àvia, que ràpidament s'adona que troba a faltar els pares. Així que li apropa la motxilla i en Tin cau 

rendit abraçant-la. 

Només faltava això!, és un conte ple de tendresa que desperta la màgia de les abraçades i petons. 

Consulta’l al catàleg Aladí! 

 

Títol: Lluny, ben lluny d’aquí 

Autor/a: Rachel Woodworth (Il·lustrat per Sang Miao) 

Editorial: Libros del Zorro Rojo, 2018 

Signatura: I* Woo 

Sinopsi: "Hi ha dies que estic furiosa, n'hi ha d'altres que estic trista. N'hi ha alguns que 

somric d'orella a orella de tan contenta com estic!" Les emocions poden ser estranyes, sobtades i fins i tot 

poden sobrepassar-nos. Aquest llibre, amb unes paraules sinceres i unes il·lustracions expressives, ens 

permet fer un viatge a través de la imaginació... fins aquell indret on tot torna a la calma. 

Consulta’l al catàleg Aladí! 

http://aladi.diba.cat/record=b1910190~S46*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1910190~S46*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1911781~S46*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1902545~S46*cat


Títol: Per què plorem? 

Autor/a: Fran Pintadera (Il·lustrat per Ana Sender) 

Editorial: Akiara, 2018 

Signatura: I* Pin 

Sinopsi: «Per què plorem?», pregunta el Mario a la mare. I ella li parla de núvols, del mar, de pedres, de 

cofres i de murs. 

Consulta’l al catàleg Aladí! 

 

 

Títol: Dos esquirols i una pinya 

Autor/a: Rachel Bright (Il·lustrat per Jim Field) 

Editorial: Baula, 2018 

Signatura: I* Bri 

Sinopsi: En Cyril i en Bruce són dos esquirols avariciosos que han clavat els ulls en un 

mateix premi especial: els últimos pinyons de la temporada. La cursa per abastar la darrera pinya ha 

comenyat. I van a totes! 

Consulta’l al catàleg Aladí! 
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