
NOVETATS JUNY 2019 

Títol: La princesa dels matalassos (Col·lecció: Contes Desexplicats) 

Autor/a: Vivim del Cuentu (il·lustrat per Lucía Serrano) 

Editorial: Baula, 2015 

Signatura: I* Pri (Lletra lligada) 

Consulta’l al catàleg Aladí! 

 

Títol: El Ventafocs (Col·lecció: Contes Desexplicats) 

Autor/a: Vivim del Cuentu (il·lustrat per Ona Caussa) 

Editorial: Baula, 2015 

Signatura: I* Ven (Lletra lligada) 

Consulta’l al catàleg Aladí! 

 

Títol: Els Reis Mags i els dolents dels contes (Col·lecció: Contes Desexplicats) 

Autor/a: Vivim del Cuentu (il·lustrat per Marina Martín) 

Editorial: Baula, 2017 

Signatura: I* Rei (Lletra lligada) 

Consulta’l al catàleg Aladí! 

 

Títol: Les veritats d’en Pinotxo (Col·lecció: Contes Desexplicats) 

Autor/a: Vivim del Cuentu (il·lustrat per Marta Casals) 

Editorial: Baula, 2019 

Signatura: I* Vei (Lletra lligada) 

Consulta’l al catàleg Aladí! 

 

Títol: La cabreta i els set llops (Col·lecció: Contes Desexplicats) 

Autor/a: Vivim del Cuentu (il·lustrat per Josep Torres) 

Editorial: Baula, 2013 

Signatura: I* Cab (Lletra lligada) 

Consulta’l al catàleg Aladí! 

Sinopsi: A “Contes Desexplicats” trobareu personatges i relats clàssics capgirats com un mitjó. Amb 

arguments plens de sorpreses i molt d’humor que faran valorar i desenvolupar la imaginació dels primers 

lectors.

 

http://aladi.diba.cat/record=b1809695~S46*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1809695~S46*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1874533~S46*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1918816~S46*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1734496~S46*cat


 

Títol: Gegants 

Autor/a: Susana Peix (Il·lustrat per Sebastià Serra) 

Editorial: El Cep i la Nansa, 2016 

Signatura: I* Pei 

Sinopsi: Als gegants i gegantes els agrada molt anar a l’escola, allà aprenen tot el que 

cal saber per esdevenir uns bons representants de les seves viles tot i que de vegades és una mica complicat: 

els llibres son tan petits, que necessiten una lupa per poder llegir la lletra tan menuda, les cadires moltes 

vegades no suporten el seu pes, i és molt difícil utilitzar uns estris tan diminuts que se’ls escapen entre els 

dits, etc. L'Helga, la protagonista, té un problema. És tan alta que quan comença a ballar per d'equilibri. Com 

ho farà per sortir a la cercavila sense caure? 

Consulta’l al catàleg Aladí! 

 

Títol: La perruqueria del senyor Carbassó 

Autor/a: Oriol Toro (Il·lustrat per Ricard Aranda) 

Editorial: El Cep i la Nansa, 2017 

Signatura: I* Tor 

Sinopsi: En un racó amagat de l’hort s’hi amaga un carabassó. Ell, sempre va de vint-i-

un botons i porta el tupé més ben engominat de tot l’hort. Cada nit, treu de sota una fulla unes estisores, 

una pinta i un assecador i penja el cartell d’obert a la seva perruqueria que s’amaga rere una pedra. Però el 

senyor Carabassó es feia un fart de criticar els seus clients quan no hi eren. Una mania que li va portar molts 

problemes. 

Consulta’l al catàleg Aladí! 

 

Títol: Animalades. Un abecedari especial 

Autor/a: J.R. Barat i Srta. M 

Editorial: Grup Promotor/Santillana, 2019 

Signatura: I* Bar 

Sinopsi: Un llibre que convida a conèixer el abecedari, a llegir i a gaudir de la musicalitat de la poesia! Aquest 

abecedari presenta cada lletra amb el nom d'un animal que és descrit amb versos plens d'encant i humor. 

De la A d'aranya a la Z de zebra, els infants coneixeran les lletres de la mà d'uns personatges entranyables i 

únics il·lustrats meravellosament. Un llibre que convida a llegir i a gaudir de la musicalitat de la poesia. 

Consulta’l al catàleg Aladí! 

 

 

http://aladi.diba.cat/record=b1821080~S46*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1888567~S46*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1919179~S46*cat


Títol: Som aquí. Notes per viure al planeta Terra 

Autor/a: Oliver Jeffers 

Editorial: Andana, 2018 

Signatura: I* Jef 

Sinopsi: El nostre món pot ser un lloc desconcertant, especialment si acabes de néixer. 

Quan un nadó arriba al món el seu cap està ple de preguntes. 

Consulta’l al catàleg Aladí! 

 

 

Títol: La meva superfamília. Un llibre animat 

Autor/a: Gwendoline Raisson i Magali Le Huche 

Editorial: Flamboyant, 2009 

Signatura: I* Le H 

Sinopsi: Al Tomàs li agradaria dibuixar el seu arbre genealògic, però la seva 

superfamília, de vegades, és un bon embolic! Germanastres, cosins a l’altra banda del 

món o que encara no han sortit de l’ou, minitiets, un laioesquí campió en totes les modalitats... Una cosa és 

ben certa: és molt difícil fer-los cabre a tots en un sol arbre! 

Consulta’l al catàleg Aladí! 

 

 

Títol: El violí d’en Patrick 

Autor/a: Quentin Blake 

Editorial: Blackie Books, 2019 

Signatura: I* Bla 

Sinopsi: El món pot ser un lloc molt gris, molt seriós, molt pobre. Però en Patrick acaba 

de trobar, en un mercat d’antiguitats, una eina màgica: un violí! Quan en Patrick toca 

el violí, passen les coses més increïbles: els peixos comencen a volar, les vaques ballen 

i dels arbres creixen pastissos en lloc de pomes. I de sobte fins i tot els més tristos somriuen i mil focs 

artificials esclaten al cel. Colors per tot arreu! 

Consulta’l al catàleg Aladí! 

 

 

 

 

http://aladi.diba.cat/record=b1904157~S46*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1917003~S46*cat


Títol: Dues ales 

Autor/a: Cristina Bellemo i Mariachiara Di Giorgio 

Editorial: Combel, 2016 

Signatura: I* Bel 

Sinopsi: Un matí, el senyor Guillem es va trobar unes ales al seu jardí. «De qui deuen 

ser?», es pregunta. Però ningú no les reclama, ningú no en sap res. Fins que un dia 

s’atreveix a tocar-les i es desperten els records. Una història filosòfica i poètica sobre 

el final de la vida. Un àlbum il·lustrat que ens explica la mort amb molta sensibilitat. 

Consulta’l al catàleg Aladí! 

 

 

Títol: El mar ho va veure 

Autor/a: Tom Percival 

Editorial: Andana, 2018 

Signatura: I* Per 

Sinopsi: Una mirada preciosa que ens demostra que res es perd si ho guardes en el 

teu cor... Quan Sofia perd al seu estimat peluix després d’un dia de platja, ella està desconsolada. Però el 

mar ho va veure tot, i potser, només potser,, pugui tornar a unir a Sofia i el seu peluix. No importa quant 

temps pugui trigar... 

Consulta’l al catàleg Aladí! 

 

 

Títol: T’avorreixes, Minimoni? 

Autor/a: Rocio Bonilla 

Editorial: Animallibres, 2019 

Signatura: I* Bon 

Sinopsi: La Minimoni s’ha fet gran i, encara que continua pintant, també fa moltes altres coses: anar 

d’excursió, retrobar-se cada dilluns amb els amics i les amigues a l’escola, practicar hoquei, llegir a la 

biblioteca, jugar amb l’àvia... Però els diumenges no hi ha res a fer. Quin avorriment! O potser no? 

Consulta’l al catàleg Aladí! 

 

 

 

 

http://aladi.diba.cat/record=b1836571~S46*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1918302~S46*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1916384~S46*cat


Títol: A, d’artista (a) (Col·lecció: escola de les lletres) 

Autor/a: Susana Peix i Xavi Ramiro 

Editorial: Salvatella, 2018 

Signatura: I* Pei 

Sinopsi: - Avui farem retrats! - va anunciar el senyor pinzell, tot content- . Treballareu 

per parelles i us dibuixareu l’una a l’altrea! Totes les lletres es van col·locar de dues en 

dues i van començar a fer gargots. – No em surt! – va exclamar la A, de sobte-. Jo no sé dibuixar! 

Consulta’l al catàleg Aladí! 

 

 

Títol: La ICS i les matemàtiques (x) (Col·lecció: escola de les lletres) 

Autor/a: Susana Peix i Xavi Ramiro 

Editorial: Salvatella, 2018 

Signatura: I* Pei 

Sinopsi: A l’Abecedari, l’escola de les lletres, s’aprenen tots els misteris de les llengües 

i, per això, hi ha moltes assignatures. A Matemàtiques, algunes lletres es barregen amb 

els números per resoldre els problemes que planteja el professor Numèric. El primer dia de classe, la Ics va 

aprendre una bona lliçó... 

Consulta’l al catàleg Aladí! 

 

 

 

 

http://aladi.diba.cat/record=b1901195~S46*cat
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