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I ** Contes 7 - 10 anys 
NOVETATS DE MARÇ 2020 

Aquest mes seleccionem... 

 

Títol: La Princesa No 

Autor/a: Badia, Martín 

Editorial: Lumen, 2019 

Signatura: I** Bad 

Sinopsi: Hi havia una vegada una jove princesa a qui els seus pares anomenaven NO. A aquesta princesa 
NO li agradava prendre el te amb les altres princeses, ni posar-se vestits enormes amb llacets brillants, ni 
anar al ball per conèixer al seu príncep blau... Fins que un dia, el rei s'enfada i la tanca a la torre més alta 
del castell. No la deixarà sortir fins que es curi del seu atac de NOS. Però la princesa NO no està disposada a 
acceptar un càstig com aquest... 

 

Títol:  Jo et llegeixo i tu m'expliques : 28 contes per iniciar-te en la lectura i 28 contes per 
adormir-te mentre te'ls llegeixen 

Autor/a: Ballaz Zabalza, Jesús 

Editorial: Animallibres, 2019 

Signatura: I** Bal 

Sinopsi: Arriba la nit i, abans d’anar a dormir, és l’hora dels contes. És un moment màgic, en què el temps 
s’atura per compartir històries i somnis amb els més petits i petites. S’obren portes a la fantasia, a la 
imaginació i, sobretot, a la possibilitat de viure plegats l’experiència de la literatura en un període clau de 
la vida de les persones. 

Aquest llibre ens ofereix dos relats per a cada dia: un de més curt i senzill que podrà llegir l’infant, i un altre 
de més llarg i elaborat que li podran llegir els adults. En conjunt, 56 històries per anar a dormir: 28 en què 
les nenes i els nens prenen la paraula per dir «jo et llegeixo», i 28 més en què s’intercanvien els papers i 
«tu m’expliques». 

 

Títol: Els Carters de l'espai (L ’Agus i els monstres. 15) 

Autor/a: Copons, Jaume 

Editorial: Combel, 2019 

Signatura: I** Cop 

Sinopsi:  Ep, hola! Soc l'Agus Pianola! Potser ja em deus conèixer, oi? Doncs aleshores ja saps que des de fa 
temps comparteixo lectures i moments extraordinaris amb el Sr. Flat i una bona colla de monstres. Aquesta 
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vegada el Dr. Brot l'ha fet molt grossa: s'ha dedicat a llançar projectils a l'espai amb un missatge que diu 
que la Terra és un lloc molt perillós que cal destruir. T'ho imagines? Sort que els carters de l'espai ens 
ajudaran a interceptar aquestes perilloses missives. 

 

Títol: Un Unicorn, és un unicorn! 

Autor/a: Gil Martínez, Carmen 

Editorial: Animallibres,  2019 

Signatura: I** Gil 

Sinopsi: En Brisa està trist perquè té cos de cavall però no és un cavall; cua de lleó, però no és un lleó; 
barba de cabra, però no és una cabra... I tots els animals se’n riuen! Per sort, coneix la princesa Eliana, que 
li explicarà que no ha de preocupar-s’hi. En realitat, el que passa és que és un unicorn. I, a més, prompte 
descobrirà que té habilitats fantàstiques! 

 

Títol: Gos Pudent 

Autor/a: Gutman, Colas 

Editorial: Blackie Books, 2019 

Signatura: I** Gut 

Sinopsi: Viu en un cubell d'escombraries, fa olor de sardines, està ple de puces i el seu pèl sembla una 
catifa vella. I per si no fos prou, és un gos bastant ximple. Però malgrat tot això, té un cor molt gran i és pur 
optimisme i alegria. 

 

Títol: El Secret del profesor (Aventura total 1) 

Autor/a: Julve, Óscar 

Editorial: Beascoa,  2019 

Signatura: I** Jul 

Sinopsi:  L'Ulises i la Lia no se'n saben avenir. Per una badada, la tutora els ha matriculat a Aventura Total, 
una assignatura extraescolar el professor de la qual té fama de ser una mica estrafolari. La cosa no pinta 
bé, però, com sempre, la realitat supera la ficció. El que l'Ulisses i la Lia no s'imaginen és que el vell 
professor amaga un gran secret i que estan a punt d'embarcar-se en... una aventura total! 
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Títol: La Colla U : els orígens de la increïble historia 

Autor/a: Monzó, Jaume 

Editorial: Andana Editorial, 2019 

Signatura: I** Mon 

Sinopsi: El dia del seu aniversari en Guillem té un lleuger accident en una partida de pilota. Aquest fet 
despertarà un secret que feia molts anys que estava adormit. En Guillem adquirirà unes sorprenents noves 
capacitats i descobrirà que no està sol. Aquest és l'origen de la colla U, la història d'uns joves que hauran 
d'assumir una missió fonamental per la continuïtat del món. 

 

Títol: El Parc encantat (El Rosca) 

Autor/a: Pucci, Giacomo 

Editorial: El Cep i la Nansa Edicions, 2019 

Signatura: I** Puc 

Sinopsi: Una sèrie de fets paranormals han alterat la tranquil·litat del parc d’atraccions. Contractats pel 
director de l’escola i a sou de l’Agència del Carbó, seran els encarregats de resoldre aquest nou misteri de 
Sant Peduncle. Ho aconseguiran? 

 

I a més... 

Armstrong : l'agosarat viatge d'un ratolí a la Lluna / Torben Kuhlmann 

Començar / Paula Carballeira 

El Mitjó vermell / Ursel Scheffler 

El Talismà de la Luna : conte per abordar el trauma, el dol i la resiliència en la infància / Maryorie 
Dantagnan, Jorge Barudy ; il·lustradora Ma Jesús Santos Heredero 

La Laura i en Joan en una història plena de vides = in a story of life in the past / text de Josep M. López 
Madrid ; il·lustracions de Montse Español 

 

                     

 

 


