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Títol: Una vegada hi havia... Contes amb pictogrames 

Autor/a: Madalena Matoso 

Editorial: Barcanova, 2018 

Signatura: I* Mat 

Sinopsi: Per capbussar-se en el món dels contes fins i tot quan no se sap llegir! UNA VEGADA HI HAVIA... tres 

porquets que se’n van anar pel món a buscar fortuna. El primer porquet va trobar un home que portava un 

sac de palla i li va dir: «Us compro la palla per construir-me una una casa». Vuit històries de Grimm o de 

Perrault, explicades en text i en pictogrames: La Caputxeta vermella, El gat amb botes, Hansel i Gretel, Els 

tres porquets, La Rínxols d’Or, Rapunzel, En Jan i la mongetera màgica i Les fades. 

Consulta’l al catàleg Aladí! 

 

 

Títol: La veritat sobre els dinosaures 

Autor/a: Guido Van Genechten 

Editorial: Baula, 2018 

Signatura: I* Gen 

Sinopsi: Aquest llibre parla de dinosaures. Aleshores, què hi fa una gallina a la coberta? 

Ben aviat ho descobriràs... Un recorregut informatiu i divertit pel meravellós món dels 

dinosaures. Per a persones de 4 a 250 milions d’anys. 

Consulta’l al catàleg Aladí! 

 

 

Títol: Necessito una abraçada 

Autor/a: Aaron Bladey 

Editorial: Barcanova, 2018 

Signatura: I* Bla 

Sinopsi: Una gran història per abraçar-se i compartir, un conte veritablement adorable del creador de Telma 

l’unicorn i Males bèsties. Pensa en petits animals que t’agradaria abraçar. Tot el que vol el petit eriçó és que 

li facin una abraçada, però ningú el vol abraçar... perquè punxa! El millor conte de sentir-se bé! El millor 

conte de sentir-se bé... els nens es riuen amb alegria. 

Consulta’l al catàleg Aladí! 

 

 

http://aladi.diba.cat/record=b1907779~S46*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1907643~S46*cat
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Títol: Baixa dels núvols! 

Autor/a: Germán Machado (Il·lustrat per Mae Azabal) 

Editorial: Ediciones Ekaré, 2018 

Signatura: I* Mac 

Sinopsi: Cada matí, la protagonista de la història escolta dir: «Baixa d’aquest núvol, dormilega!». Llavors, 

interromp la xerrada amb l’ós canós i es beu la llet a tota velocitat per no arribar tard a l’escola. Alguns 

pensen que està als núvols, però no és del tot així; ella està massa ocupada, fascinada observant com 

treballen les formigues, muntant a cavall de mar o prenent cafè amb el seu amic rinoceront. Un poètic àlbum 

sobre el valor de la imaginació. 

Consulta’l al catàleg Aladí! 

 

 

Títol: Poemes de fred i manta 

Autor/a: Núria Albertí i Mercè Galí 

Editorial: El Cep i la Nansa, 2018 

Signatura: I* Alb 

Sinopsi: Poemari adreçat a prelectors i primers lectors. El llibre presenta 7 poemes sobre 

l’estació de l’hivern. Tots ells relacionats amb temàtiques properes a l’edat dels seus 

lectors: el fred, el nadal, la neu, els refredats, etc. 

Consulta’l al catàleg Aladí! 

 

 

Títol: No és culpa meva! 

Autor/a: Christian Voltz 

Editorial: Kalandraka, 2018 

Signatura: I* Vol 

Sinopsi: …I de sobte, patapam! La grangera pateix un contratemps, però... ni la vaca, ni l’ase, ni el porc, ni el 

gos, ni el gat, ni el pollet, ni tan sols el mosquit assumeixen la culpa del que ha passat. Llavors, la 

responsabilitat del desastre…De qui serà? Aquesta divertida i esbojarrada història, d’estructura encadenada 

i circular, i amb grans dosis d’humor, és una reflexió irònica sobre la culpa…Amb un ventall de personatges 

delirants, Christian Voltz ens fica en el seu imaginari particular, construït amb collage de fibres tèxtils, 

filferros, xapes, fustes i altres materials reciclats. 

Consulta’l al catàleg Aladí! 

 

 

http://aladi.diba.cat/record=b1911949~S46*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1912603~S46*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1912255~S46*cat


 

Títol: El llop, l’ànec i el ratolí 

Autor/a: Mac Barnett (Il·lustrat per Jon Klassen) 

Editorial: Joventut, 2018 

Signatura: I* Bar 

Sinopsi: Un matí ben d’hora, un ratolí es va topar amb un llop i va ser ràpidament engolit. 

El pobre ratolí pensava que allò era la fi, però aviat va descobrir que allà dins, no estava sol! Un ànec estava 

vivint allà dins, i òndia, què bé s’ho havia muntat! Realment no s’estava gens malament allà dins... 

Consulta’l al catàleg Aladí! 
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