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El despertador fa RIIING-RIING. Els cereals fas SCRONTX. El cotxe fa RUM-RUM.
L’elefant diu «BON DIA!». Però què fa el petit Cocodril quan la seva mare el deixa
per primera vegada a la llar d’infants?: UEEEE UEEEE, per descomptat…
El primer dia de la llar d’infants és difícil per a tots, fins i tot per a un cocodril, i a
més, hi ha molts sons i sorolls que l’envolten! Com se les arreglarà el petit Cocodril?
I si cadasoroll quotidià l’ajuda a passar una bona jornada? Un llibre ple de tendresa
sobre els sons quotidians dels nens petits i sobre un petit cocodril que encara no
està preparat del tot per a separar-se de la seva mare…

UN DIA PLE DE SONS Eva Montanari

UNA GUINEU Kate Read

«Una guineu afamada, dos ulls astuts, tres gallines rodanxones», així comença
aquest llibre per comptar que relata l'aventura, o desventura, d'una guineu que entra
a un galliner buscant menjar.
Coprotagonitzen aquesta història d'intriga un munt de gallines, en un principi
desprevingudes, que s'allunyen del tradicional paper passiu o covard que se'ls dona
a les fàbules d'animals. En un corral il·luminat per la lluna, s'escolten «sis passos a
l'aguait, set cops a la porta», i així successivament. A cada pàgina hi ha quelcom
diferent per comptar i, per aconseguir-ho, l'autora ha escollit paraules molt
significatives que impulsen als lectors a passar ràpidament la pàgina per veure com
avança la guineu i qui serà el seu destí final. Destaquen les precioses il·lustracions
a doble pàgina, mescla de collage i pintura, que realcen les textures i impregnen les
escenes de dramatisme i emoció. Un primer àlbum d'una il·lustradora debutant,
ideal per a primers lectors.

És molt important animar els petits a ajudar en tot el que pugin i que ho facin de bon
grat, com un joc. Tot i que, de moment, la seva ajuda ens pugui donar mes treball,
serà la llavor d’una veritable col·laboració en les tasques de la casa per al dia de
demà. Els quatre llibres de la col·lecció Els meus amics de Nick Buttenworth són
ideals per als nens a partir de l’any. Els seus amics fan moltes activitats força
divertides i clares, que els menuts reconeixen sense dificultat. Per altra banda,
l’amistat imaginària entre els amics segur que s’assembla molt a la dels nostres fills
amb les seves joguines

QUAN TINC FEINA PER FER
Nick Butterworth



UN DIA DE PESCA 
Beatriz Rodriguez

EN GATET I LA NEU
Joel Franz Rosell
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Un amor poc convencional, una cria per néixer i una nevera buida. Aconseguirà
la gallina l'aliment pel seu plançó? Podrà la guineu cuidar l'ou? Un àlbum sense
paraules, un final inesperat. una història per "llegir" abans de saber llegir.

Blancs com la neu, negres como el carbó... L'amistat d'en Gatet i la Conilleta és el
paradigma de la integració entre dues espècies que, como les persones, poden ser
iguals però diferents alhora. "En Gatet i la neu" ens mostra a dos amics que
s'enfronten als seus problemes quotidians i que trobaran solucions imaginatives a
través del joc, tot descobrint i respectant-se l'un a l'altre tal com són.



T'ESTIMO (QUASI SEMPRE)
Anna Llenas

ORELLES DE PAPALLONA
Luisa Aguilar.

LA BERTA I LES ULLERES
DE VISIÓ EMPÀTICA

Júlia Prunés
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Per què un mateix tret d’una persona fa que de vegades ens agradi i d’altres ens
molesti? En Lolo i la Rita són amics malgrat les seves diferències. Acceptar-les
sovint no els és fàcil. Però qui els va dir que ho seria? Un conte per a nens i grans
que ens parla de tolerància i de l’acceptació d’allò que és diferent, mostrant el màgic
efecte dels pols oposats.

Tenir les orelles de pàmpol, el cabell indomable, ser alt o baix, prim o grassonet…
El tret més insignificant pot ser motiu de paròdia per als éssers humans. L’àlbum fa
l’ullet a adults i infants per posar de manifest com en som d’estereotipats. Amb un
pessic de sentit de l’humor i una salpebrada d’imaginació, qualsevol pot transformar
en positiu allò que d’altres troben motiu d’escarni. De fet, ser diferents ens enriqueix;
en canvi, riure’s de les diferències de l’altre, ens empobreix com a éssers humans.

Un conte sobre empatia i assertivitat. Un bon matí, la Berta es troba una capseta amb
les ulleres de visió empàtica al portal de casa seva. A la capsa hi diu que “qui se les
posi hi veurà amb empatia”. L’ajuden a entendre com se sent en Pau, un amic de la
classe i també al Quisso, el seu gosset.
L’ajuden a resoldre un conflicte amb la seva mare, amb qui parla del desordre de la
seva habitació amb assertivitat. Tota la família i els amics de la Berta, utilitzaran
aquestes ulleres fins que, un dia, s’adonen que han après a veure-hi amb empatia
sense dur-les posades…



ELS SENTIMENTS D'EN FÉLIX
Didier Levy

UNA MICA DE MAL HUMOR
Isabelle Carrier

QUINA REBEQUERIA!
Mireille D’allacé
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A vegades als menuts els costa trobar paraules per explicar què senten. En
aquest llibre viuen, amb tendresa, humor i realisme, situacions quotidianes
relacionades amb l’afecte, la vergonya, la felicitat, la tristesa, l’alegria,
la gelosia… En Fèlix i el seu conillet els ajudaran a identificar els seus sentiments i
a posar-hi nom.

Quan en Pit i en Pat es coneixen, de seguida es fan inseparables. Riuen, juguen…
s’entenen molt bé i creuen que si estan junts sempre seran feliços.
Però, amb el temps, comencen a no estar d’acord, a donar la culpa l’un a l’altre, i
sovint s’enfaden. A poc a poc, s’instal·la el mal humor, que creix, creix… i de sobte,
els separa. En aquest delicat àlbum sobre la diferència, Isabelle Carrier continua la
seva exploració dels sentiments, de les relacions, plena d’humor. Els dibuixos i la
simplicitat del text són tot un encert i en Pit i en Pat sabran trobar una solució amb
molta saviesa.

En Robert no ha tingut un bon dia i està de mal humor. El seu pare li ha castigat a la
seva habitació. Llavors en Robert sent una Cosa terrible que li surt de dins i comença
a trencar-ho tot. Si no la atura a temps...!

LA CAPUTXETA FORÇUDA ·        
Vivim del Cuentu i Albert Vitó i Godina

En Robert no ha tingut un bon dia i està de mal humor. El seu pare li ha castigat a la
seva habitació. Llavors en Robert sent una Cosa terrible que li surt de dins i comença
a trencar-ho tot. Si no la atura a temps...!



EL PUNT 
Peter H. Reynolds

PAULA I EL SEU CABELL
MULTICOLOR Carmen Parets Luque

EMOCIONARI
Rafael R. Valcarcel, Cristina Nuñez Pereira. Palabras Aladas.
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El Punt és una preciosa faula sobre l’esperit creatiu que tenim tots al nostre interior.
Peter H. Reynolds fa una empenta a tots aquells que tossudament ens entestem a
dir que no sabem o no podem expressar-nos artísticament, i ens anima a tots a”fer
la nostra marca”.Un conte molt útil per treballar l’autoestima i la creativitat.

L’Emocionari ofereix una oportunitat integradora a l’ésser humà, des de
la seva primera infantesa, perquè l’ajuda a conèixer les seves emocions i a
dialogar sobre els seus sentiments. Descobrir, identificar i diferenciar les
emocions mitjançant aquest Emocionari és una forma d’educar els més petits
perquè sentin sense temor, perquè es descobreixin a si mateixos i perquè acabin
convertint-se en adults autoconscients amb habilitat sensitiva per afrontar els
reptes de la vida.

Un conte ideal per primers lectors. Descobreix com a Paula li canvia de color els
cabells segons l’emoció que senti. Conte infantil sobre les emocions: alegria, tristesa,
enuig i por. A través de les transformacions de la Paula anem donant nom a les
emocions que sentim. A partir de fer-nos preguntes com: Què ens provoca aquesta
emoció?, Què ens fa sentir? i Què hem de fer? anem proporcionant respostes o
solucions per a cada tipus d’emoció.



EL LLIBRE DEL GUARDIÀ
DE DRACS 

Katie Haworth

MAGDALENES AMB PROBLEMES 
·        Ana Bergua Vilalta

LA HISTÒRIA DELS BONOBOS AMB
ULLERES Adela Turin
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T'agradaria ser un drac? Has somiat algun cop volar cel enllà dalt d'un animal
fascinant? Vols cpnèixer tots els secrets de la història dels dracs? T'agraden les
aventures? En aquest llibre ple de màgia i de sorpreses, aprendràs què s'ha de fer
per convertir-te en una guàrdia de dracs!

Fa molts i molts anys, hi havia un grup de bonobos que vivia en un petit manglar. Els
bonobos estaven sempre molt ocupatsrosegant les fruites i les baies, les nous i les
llavors, les arrels i els brots, que les bonobes collien amb abnegacióper a ells i per a
la mainada... Fa més de trenta anys, l'Adela Turín va començar a publicara Itàlia la
col·lecció «Dalla parte delle bambine», que poc temps després arribava a Espanya
de la mà d'Esther Tusquets,amb el títol «A favor de las niñas». Es va convertir en una
sèrie de referència per a la coeducació i la igualtat, i es va traduira diversos idiomes.
Encara avui dia, malgrat el temps que ha transcorregut, els llibres tenen una gran
vigènciai són molt necessaris

En Pau és un noi normal i corrent però està patint assetjament escolar (bullying), i no
sap com afrontar-ho. Com et pots desfer d'uns nois que t'estan fent la vida
impossible? Potser la clau es troba amagada en una recepta de magdalenes ...
Narrat en primera persona, el protagonista ens va explicant tots els seus sentiments i
preocupacions, fins a trobar una solució.



LA INCREÏBLE HISTORIA DE
LA GRAN FUGA DE L’AVI 

David Walliams

UN AUTOBÚS CAIGUT DEL CEL 
·        Bob Graham

L’HEROI PERDUT
Rick Riordan
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La tendra història de la relació entre en Jack i el seu avi. Humor i aventures de
l'autor número 1 a Anglaterra.
Fa molt de temps, durant la Segona Guerra Mundial, l'avi d'en Jack havia estat un
gran pilot d'avió. A dia d'avui va al supermercat amb les sabatilles posades i de
vegades ni tan sols recorda el nom del seu nét. L'única cosa que té clara és que
detesta la residència on viu. Així que nét i avi decideixen ordir un pla: organitzar la
fuga perfecta, una fuga espectacular

En Jason té un problema: no recorda de res. De cop s'ha despertat en un autobús
escolar ple de nois i noies que van d'excursió. Pel que sembla, la seva nòvia es diu
Piper i el seu millor amic, Leo. Però com ha arribat fins aquí, en Jason? I on és
"aquí", exactament? En Jason no sap res de res, només que les coses no van bé. La
Piper té un secret. El seu pare, un actor famós, fa tres dies que ha desaparegut, i ella
està segura que es troba en perill perquè el veu en somnis; bé, més aviat en un
malson terrible que ella no és capaç d'entendre. Com tampoc és capaç d'entendre
per què de cop el seu nòvio no la reconeix! Després d'una sobtada tempesta
apareixen unes criatures estranyes que s'emporten els tres amics a un lloc anomenat
Campament Mestís. En Leo té una obsessió amb les eines. Quan veu que la seva
habitació del campament està plena d'eines elèctriques i peces mecàniques, se sent
com a casa. Però és molt estrany, tot plegat; tothom parla d'una maledicció i de la
desaparició d'alguns campistes. I el més estrany és que la gent d'aquell lloc insisteix
que cada un d'ells està relacionat amb un déu. Això pot tenir a veure amb l'amnèsia
d'en Jason? O amb el fet que en Leo segueixi veient fantasmes?

Un llibre sobre la tolerància i la lluita per uns principis. Pot un autobús vell i atrotinat
unir tota una comunitat de veïns? Sí! Aquesta és la història d’un autobús caigut del
cel.



QUIN FÀSTIC DE FAMA,
Anna Manson 

Durant les vacances d'estiu prèvies a començar segon curs d'ESO, tres noies i dos
nois, de catorze i quinze anys d'edat, romanen a la ciutat on viuen sense sortir
d'estiueig per diversos motius. La família de la Raquel, protagonista i narradora de
la història, no ha pogut fer els seus plans de vacances per raons econòmiques, en
quedar el seu pare a l'atur. Mentre els cinc amics passegen avorrits pel seu barri, on
no hi ha instal·lacions d'oci a les quals recórrer, se'ls acut gravar un vídeo al qual
posen l'expressiu títol de "Morts de Fàstic". Per atzar, en penjar-lo a Internet, atreu
l'atenció del cap de producció d'una cadena de TV que els convida a participar en
un programa. L'obra, que inicia una sèrie titulada "Quina Fàstic de Fama!", narra
l'expectació que desperta en el veïnat i, en començar el curs, a l'institut, la
inesperada fama aconseguida per un grup que mai havia estat objecte d'especial
interès per part de ningú. L'autora, guionista de sèries i programes de TV, reflecteix
amb realisme les llums i ombres del món que sustenta tot el que apareix a la petita
pantalla. Gelosies professionals, falses aparences d'èxit, amenaces de suspensió
de programes per falta d'audiència, etc. es posen de manifest amb claredat, encara
que sense dramatisme. Davant tot aquest muntatge, la conducta dels personatges
centrals anteposa a tot l'autenticitat dels seus guions i de la seva manera
d'interpretar, sense deixar-se seduir per promeses econòmiques o de promoció
personal. Tots saben que l'estudi és el més important per a ells i que els èxits ràpids
no solen ser duradors. Escrita en combinació de text novel·lat i vinyetes amb
bafarades de paraules, l'obra no arriba a un nivell literari destacable però és
entretinguda, i el seu contingut reflecteix sòlides amistats juvenils. La problemàtica
familiar al voltant de la crisi d'adolescència de Raquel, per la seva brillant actuació
en el programa, queda ben resolta a base de mútua comprensió.
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PER MOLTES MÉS AVENTURES
TENIU LA BIBLIOTECA
MONTSERRAT ROIG. 
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