
EL LLIBRE INQUIET

Un llibre fet per a llegir i divertir-se. Des de besar 

una granota amb uns enormes llavis vermells a moure 

uns núvols a bufades. Rascar, agitar, girar, contar, 

besar, obrir i tancar, cada pàgina demana la 

participació del petit lector... i de qui l’acompanya.

Els Krikelkrakels. Ed. Kókinos

L’elefant Mainú i l’amistat

Explica als nens de tres anys que n’hi ha que no 
poden escoltar i que es comuniquen i canten 
amb el llenguatge de signes.
Lletres i dibuixos adaptats per poder llegir-se i 
signar a la vegada.
Inclou un DVD amb el conte, el vocabulari i la 
cançó de l’elefant en LSC.

Montserrat Balada. Ed. El Cep i la Nansa.

Ernestina la gallina

N’Ernestina posa un ou a la cuina i es desencadenen 
i enllacen els esdeveniments... 
L’estructura pròpia dels relats orals junt amb la 
rima permeten memoritzar amb facilitat aquest
conte i disfrutar-lo amb el joc que proposa a 
l’infant.

Y. Reyes i A. Carrasco. Ed. Océano

Quan els explicam o llegim contes establim vincles afectius amb ells i els 
ajudam a desenvolupar el seu llenguatge. 
Llegiu contes, explicau i inventau històries; als nins petits els encanta escoltar-
les i, de vegades, fins i tot us demanaran que els repetiu aquell conte que els 
encanta.



Perdut i trobat

Una història d’amistat tendra i sorprenent

entre un nen i el pingüí que apareix un bon 

dia davant de ca seva.

Oliver Jeffers . Ed. Andana

La casa de la Mei

Un llibre, un joc, un poema absurd i divertit... 

Un llibre ple de finestretes i amb uns

desplegables sorprenents. 

Escrit amb lletra de pal i textos rimats.

Delphina Durand. Ed. Baula

Quin caos d'habitació!

Jugant i fent jugar ensenya a valorar la 

necessitat de trobar la calma per 

aprofitar el temps que passen pares i 

fills i gaudir del temps compartit

Xavier Salomó. Ed. Cruïlla

Comencen a llegir, estan descobrint un món nou i ple d’aventures…

Contau-los les històries, imaginau el que passa als dibuixos, llegiu amb ells...

És un camí que val la pena començar plegats!!



La Brunilda ximpleta

Una bruixa amb la qual és impossible avorrir-se. 
És molt atrevida i no s’espanta de res ni de ningú.
Li agrada viure la vida i s’apunta a qualsevol 
experiència nova… 
Trobareu més aventures seves a la col·lecció La 
Bruixa Brunilda

Laura Owen i Korky Paul Ed. Blume

El Petit Drac Coco i la bruixa

En Coco i els seus amics juguen a la platja fins 
que, de sobte, apareix la poderosa bruixa del mal 
temps, que fa ploure només per molestar. El Coco 
i els seus amics s’enfronten a ella amb l’ajuda d’una 
altra bruixa. 
Més aventures a la col·lecció El Petit Drac Coco

Ingo Siegner. Ed. La Galera

No sóc un Súper-Rat

El ratolí Gerónimo Stilton esclata de nervis després 
de què Hiena l’obligui a seguir-lo en una aventura 
des del Sahara fins al Pol Nord, de la selva a les 
coves… tot per convertir-lo en un súper-rat!!
De la Col·lecció Gerónimo Stilton.

Elisabetta Dami . Ed. Destino

Disfrutau de llegir, provau un llibre, deixau-lo, agafau-ne un altre… descobriu 
junts el món que hi ha darrera els llibres.
A la biblioteca, a la llibreria, a casa d’un amic en trobareu molts d’interessants,
aquests només són alguns suggeriments…



Deixau en  pau la  Mississipi

N’Emma i la seva padrina s’enfronten als 
xantatges d’un jove que vol cobrar l’herència 
de l’oncle recuperant la Mississipi, l’egua 
que ara els pertany a elles.

Novel·la realista d’aventures per als lectors 
“grans”.

Cornelia Funke Ed. Bromera

MATILDA

Matilda és una nina molt intel·ligent i 
sensible, que aviat descobrirà que té uns
poders psíquics extraordinaris!

Una novel·la ja clàssica, carregada d’humor
exagerat que connecta amb les emocions dels
nins i nines que no entenen els adults.

Roald Dahl. Ed. Alfaguara (cast)  Estrella Polar (cat)

YAKARI  VOL. 1

Còmic amb les dues primeres aventures 
de Yakari, el nen sioux que té la capacitat
de parlar amb els animals i entendre’ls.

Amb ells aprendrà a respectar-se ell
mateix, els altres i l’entorn.

Job i Derib. Ed. Norma

Internet, la televisió o l’esport i tenen un gran poder d’atracció, alhora que les 
lectures obligatòries de l’escola aparten uns quants del plaer de llegir.
Deixem que els seus gustos es refermin i facilitem-los l’accés a una gran oferta 
de gèneres i opcions variades. Els llibres els ajudaran a descobrir la riquesa de 
les seves emocions i la diversitat del món.


