El Sant Jordi d’estiu ens ha
deixat una pila
de contes a la
Biblioteca Sant Agustí

VAN GENECHTEN, GUIDO
El meu pare de vegades és...
Encara que no sigui un superheroi i no faci sempre les
coses com a mi m’agradaria més… EL MEU PARE SEMPRE
ES FA ESTIMAR!
I BLAU V
KAID, NAYAT
Estic guapa?
La girafa vol saber si està guapa. Ho demanarà
als seus amics, l'ocell, la serp i el tigre. Què li
diran?
I BLAU K

MASSONS, LAIA
Un pastís molt especial
És l’aniversari de la Reina Queralt i el seu fill decideix prepara-li
un pastís molt especial. Al final, però, tot resulta un gran
desastre, ja que l’arribada d’un ogre esgarrarà la festa
d’aniversari, amb un gir inesperat i divertit. I BLAU M
Conte adaptat a la llengua de signes catalana

ESCOFFIER, MICHAEL
Princesa kevin
Arriba la festa de disfresses a l’escola i en
Kevin es vol disfressar de princesa. La seva
germana li ha deixat un vestit, unes sabates de
taló i unes quantes joies. Ha agafat el
maquillatge de la seva mare, i ara en Kevin és
una princesa. I BLAU E

HIDALGO, MARINA
En Pinxo no vol punxar
En Pinxo és un cactus que es pensa que no
l’estimarà mai ningú perquè té el cos cobert de
punxes. Decideix viatjar pel món i coneix altres
éssers que també tenen punxes. I al final del viatge
fa un descobriment extraordinari. I BLAU H

VIDAL, NAIARA
El nostre tresor
A la Valentina li agrada jugar, estar amb els seus
amics i amb els seus pares i, de vegades, anar a
l'escola. I es desendreçada. Molt desendreçada. I
despistada. Molt despistada. I BLAU V

NAVARRO, ÀNGELS
Tothom al tren
En Croco, en Leo i en Panda reben una
invitació per a la festa d’aniversari d’una
amiga que viu a la muntanya. Com hi aniran?
Amb tren! Arriben a l’estació, compren el
bitllet, busquen el seu vagó i... en marxa! Estira
les llengüetes, aixeca les solapes i descobreix
com és un tren per dins. Bon viatge! I BLAU N

ALEMAGNA, BEATRICE
Les coses que se’n van
A la vida hi ha moltes coses que se’n van, que
es transformen, que passen. Totes menys una.
Un àlbum il·lustrat que ens parla amb molta
sensibilitat dels canvis vitals i del pas del
temps. I BLAU A

OLIVER, ALISON
Lluna
La Lluna sempre està enfeinada: l’escola, els
deures, classes de música, esport, i l’endemà,
tornem-hi. De vegades es pregunta si les coses
podrien ser diferents. Llavors, una nit, la Lluna
es troba un llop. Amb ell s’endinsa en un obscur
i fantàstic bosc, i aquí comença una aventura
extraordinària. I BLAU O
GROSSMANN-HENSEL, KATHARINA
Com educar bé els pares
Els pares no són perfectes, tots ho
sabem! Per això és super important
ensenyar-los les normes bàsiques de la
vida familiar. I BLAU G

BROWN, DOLORES
El dia en què vas arribar
Els fills adoptius són molt desitjats. Una
dolça història per contar l'espera dels
pares adoptius. L'arribada de la nena o
nen i la felicitat de la família. Un dels pocs
àlbums que parlen de l'adopció d'una
forma tan bella. Un llibre tant tendre com
necessari. I BLAU B

ESCODA, MARTINA
El gat Llampec i el tió
El llampec és un gat molt juganer i blanc
com la neu. Quan arriba l'hivern no té fred
i s'ho passa molt bé jugant a l'aire lliure
amb els seus amics. Un dia, el seu trineu
ensopega amb un tronc molt especial..
I BLAU E

COPPO, MARIANNA
Petra
És una muntanya? És una illa? És Petra! Amb
il·lustracions senzilles però tendres, ens
desplacem a l'univers imaginari d'una
pedreta que es troba en circumstàncies que
canvien constantment. Petra és una petita
pedra que es creu que és una majestuosa
muntanya... fins que un gos la recull per
jugar amb el seu amo i acaba anant a parar
a un niu d'ocells. I BLAU C

ZIDROU
Mare robot
Per a alguns, és «molt pràctic» tenir
una mare robot a casa que fa tota la
feina… Però… i si un dia decideix
declarar-se en vaga? I BLAU Z

BENEGAS, MAR
Si no he menjat RES!
El llop té mal de panxa i el metge l’examina. –Però, si
no he menjat res! –diu, ofès–. Potser... alguna fada?
–I aquest soroll? Si són els tres porquets! I
aquestes àvies d’on surten? El metge se sorprèn
amb tota la tropa. I BLAU B

MITTON, TONI
Un osset a la neu
En el moment més fred de l'hivern un
osset blanc va caminant pel bosc buscant
aixopluc. Però ¿on pot anar? Tots els que
troba estan ocupants i no hi ha lloc per un
ós encara que sigui petit. I BLAU M

HEAPY, TERESA
Sempre amb mi
És ben especial, el meu osset. Plegats, hem viscut
mil aventures, però ara està molt
malmès…L’estimaré més… o menys?
Descobreix-ho en aquesta història tendra i plena
d’acció sobre un nen i el lligam tan especial que té
amb el seu os preferit. I BLAU H

PAVÓN, MAR
Coses de grans
Un dia la meva mare em va dir que jo ja era
gran. I molt content vaig començar a fer coses
de grans. El problema va començar quan vaig
decidir començar a fer-les. I BLAU P

BEE, WILLIAM
El pitjor monstre de tots
L’Albert ha inscrit en Sidney al…«CONCURS
del MILLOR MONSTRE de COMPANYIA del
MÓN!»
Per guanyar cal:
1. Estar PLE de PARÀSITS
2. Ser superPUDENT
3. VOLAR molt ALT
4. Tenir moltes BERRUGUES
5. Treure FOC pels queixals!
Però a en Sidney li agrada banyar-se
enmig de molta escuma i bombolles de sabó.
No va pas bé si vol guanyar…I BLAU B

MARÇAL, MARIA-MERCÈ
Canço de fer camí
Cançó de fer camí és un dels poemes més reconeguts i
populars de Maria-Mercè Marçal. Un cant a la sororitat que ha
esdevingut un dels himnes de la lluita feminista. Un viatge
intergeneracional que , a partir de la pregunta “Vols venir a la
meva barca?” convida a dialogar en família sobre valors bàsics
com la igualtat o la solidaritat. I BLAU M

SALMIERI, DANIEL
L’ossa i el llop
Una nit d’hivern, l’Óssa i el Llop es troben en les
profunditats del bosc. No s’havien vist mai, però de
seguida es fan amics. Caminen junts, gaudint de les vistes,
els sons i les olors de la natura sota la neu. A l’hora
d’acomiadar-se, l’Óssa se n’anirà a hivernar amb la seva
família i el Llop a córrer amb la manada. Es tornaran a
trobar? I BLAU S
HAUGHTON, CHRIS
Una mica perdut
El mussol es perd i demana ajuda als animals que es troba. El
mussol descriurà a la seva mare i l’ajudaran a trobar-la però
amb algunes dificultats. I BLAU H

ANDRÉS, JOSÉ CARLOS
Adoptem un dinosaure
L'Ale vol un animal de companyia: un gos, un gat,
una gallina, un elefant... Però els seus pares NO
volen animals a casa. Un dia, la nena es troba un
ou gegantí al parc i se l'endú a casa, el cuida,
l'abraça. Quan l'ou es trenca... És senzill tenir un
dinosaure? I BLAU A
POTTER, BEATRIX
La caputxeta Vermella
Una nena, un llop, una caputxeta vermella. El conte tradicional
explicat per dues magistrals escriptores i il·lustradores
britàniques: Beatrix Potter i Helen Oxenbury. I BLAU P

DUFRESNE, RHÉA
El temps dura una mica, molt, moltíssim...
Un segon, un minut, una hora...Un any... És fàcil
mesurar el temps amb alguns exemples
concrets! I BLAU D

STEIN, DAVID EZRA
Au, conillet!
Au, conillet, vine a veure la neu, ha arribat l'hora
de dir-li adéu. Apa, conillet, oblida les tristors, el
pare et mostrarà un cel esplendorós.
És el llibre perfecte per a compartir amb els
nostres petits. I BLAU S

WATANABE, ISSA
Migrants
Aquest llibre àlbum sense paraules narra amb
imatges d’extraordinària força el viatge d’un
grup d’animals que deixen enrere un bosc
nocturn mancat de fulles. És la història d’una
gran i única migració, un viatge en què se
sacrifiquen coses, es deixen enrere éssers
estimats, s’han de passar fronteres… I BLAU W

MATOSO, MADALENA
Una vegada hi havia...
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. I BLAU M

VENTURA, ALBERT
El barret perdut
Una mona juganera pren el barret d'un nen i el
perd en un riu de cocodrils. Li ofereix acompanyarlo a trobar-ne un altre. La cerca girarà cap a un
viatge ple d'aventures on els personatges
travessaran boscos, pujaran muntanyes, saltaran
núvols, passaran pel poble dels gats i coneixeran
criatures fantàstiques. I BLAU V

MARTIN, FRANCIS
Los peinados de papá
Quan l’Amy va néixer no tenia molt pèl; en canvi, el
pare en tenia un munt. Després, l’Amy i el pare
tenien la mateixa quantitat de pèl. L’Amy va créixer
una mica més, i ja tenia més pèl que el pare. I és que
el pèl de pare havia començat a desaparèixer.
I BLAU M

CASAS, LOLA
Per fi, Nadal
Ha arribat el Nadal a casa i, com cada any, els
més petits treuen les caixes i munten el pessebre
amb ganes i il·lusió. Però un fet màgic i misteriós
s’anirà repetint nit rere nit: quan ens nens es
lleven, troben totes les figuretes desordenades i
representant escenes estranyes i fins i tot molt
còmiques. Què passa a les nits mentre dormen?
Viu un Nadal màgic i diferent! I BLAU C

PAJDAK, BERNI
El gran circ Iris
En Toni, el protagonista d'El Gran Circ Iris és un noi tímid, apassionat i amb molt talent.
La seva germana Sara li dóna suport dia rere dia i en el moment oportú l'anima, perquè
enToni compleixi un dels seus desitjos.
Llibre dedicat als nens amb diversitat funcional, als seus germans que els donen suport
dia rere dia, als seus pares que de vegades no tenen a casa les eines necessàries per
treballar amb els seus nens fràgils emocionalment i físicament. I BLAU P

GRIFFITHS, ALEX G.
El col·leccionista d’insectes
A en George l'encanten els insectes. Tant se val si
són grans, tenen moltes potes o són brillants. Així
que decideix convertirse en el millor col·leccionista
d'insectes del món. Pèro unes criatures tan
fabuloses no estan fetes per viure tancades en una
ampolla. I BLAU G

CUNHA, CLARA
El Cuquedo
Per què tots els animals van d’una banda a l’altra
de la selva sense parar? Qui serà el Cuquedo?
Algú que sap espantar?! És un llibre divertit, que
podem utilitzar per llegir a nens de més de 2
anys per tal que coneguin animals i aprenguin
que no han de tenir por. I BLAU C

CUNHA, CLARA
El Cuquedo busca un amor que faci por
El Cuquedo vol trobar una parella i poder
espantar conjuntament. Així que decideix
preguntar als diferents animals de la selva si es
volen casar amb ell. Però compte!, només podrà
ser la seva parella, qui sàpiga espantar de
veritat! I BLAU C

ACOSTA, ALICIA
Edmundo, ladrón de segundos
Edmundo és un lleó que li encanta fer
entremaliadures. La seva passió més gran és
robar coses. Això sí, pensa que les coses que
roba ningú les vol o les fa servir, però està molt
equivocat. I BLAU A

GALINDO, ALBERT
La simitarra i les perles
Saps què és una simitarra? I per què l’Aqbderraman en
porta una la mà? Quin és l’origen del collar de perles
de la Constança? PIR I BLAU G
Peppa Pig en el zoo
Madame Gazelle porta els seus amics a passar el
dia al Zoo.
Llibre amb solapes. BEBETECA

KAWAMURA, YAYO
Ai, que se m’escapa!
La Mila té ganes de fer un riu mentre és fora de
casa. I no troba un lloc adequat. Per sort, el Pep
porta una cosa a la motxilla que li anirà molt bé.
Un llibre divertit per mirar i jugar. BEBETECA
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