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Imperdibles
Lectures per a infants
de 0 a 6 anys

Sota les onades
Meritxell Mar8
I* Mar - Emocions i sen,ments
Una història ín,ma i emo,va que
amaga moltes lectures i transporta a
nens i adults a afrontar els conﬂictes
interiors amb amor i conﬁança.

Els Quiquè i el ninot de neu que no
es volia fondre
Laurent Rivelaygue
IC Riv
Els Quiquè són una colla d’amics
ben trempats a qui no els falta mai
imaginació!

Cinc minuts més
Marta Altés
I* Alt - Hàbits i salut

Narval, unicorn marí
Ben Clanton
IC Cla

Els nens tenen un concepte del
temps molt diferent del dels grans.
Per a ells el temps no existeix. Només existeix gaudir.

Uneix-te al Narval i la Medu, i descobreix amb ells i la seva colla el gran
oceà

Sóc pe teta
Qin Leng
I* Len - Família

Contes i cançons de monstres i animalons
Oriol Toro
I784 Tor

L’Ariadna és menudeta i té ganes de
créixer per veure el món com els
grans. Però potser hi ha certs avantatges en ser tan pe,teta...

Canta, balla i diverteix-te amb els
monstres i animalons més peluts i
graciosos que veuràs mai.

Mala espina
Polly Dunbar
I* Dun - Família

Què en fas, d’una idea?
Kobi Yamada
I* Yam - Emocions i sen,ments

Fa uns dies que aquest gat no rep el
seu peix. A casa les coses han canviat i alguna cosa li fa mala espina...

Aquesta és la història d’un infant,
d’una idea brillant i de com aconseguirà mostrar-la a tothom. No sembla fàcil, oi?

La llum a la nit
Marie Voigt
I* Voi - Emocions i sen,ments

Una mica perdut
Chris Haughton
I* Hau - Emocions i sen,ments

A la BeMy li encanta la nit perquè
porta les històries més màgiques,
Sobretot la d'en Cosme, un ós al que
li fa por la foscor...

Un pe,t mussol s'adorm i cau de
l’arbre, perdent de vista la seva mare. La buscarà per tot el bosc amb
l’ajuda d'un esquirol.

El Cuquedo
Clara Cunha
I* Cun - Animals

Baixa dels núvols!
Germán Machado
I* Mac - Emocions i sen,ments

S’apropa el Cuquedo, i tots els animals van d’un costat a l’altre de la
selva neguitosos. Qui és el Cuquedo i
per què els fa tanta por?

Alguns pensen que està als núvols,
però no és del tot així. Ella només fa
volar la imaginació.

El mar ho va veure
Tom Percival
I* Per - Emocions i sen,ments

Ser o no ser... una poma
Shinsuke Yoshitake
I* Yos - Primers coneixements

Quan la Soﬁa perd el seu es,mat
osset a la platja, ningú no ho veu,
només el Mar...

Els pe,ts sempre s’estan fent preguntes. Però a vegades no fa nosa
qües,onar-se allò que sembla evident...

Porta’t bé!
Susana Peix
I* Pei - Valors i convivència

Normal?
Amparo Sena
I* Sen - Valors i convivència

La frase “Porta’t bé” és una de les
més repe,des de les persones grans
a les pe,tes. Però què signiﬁca
“porta’t bé” per als més menuts?

La Mar,na és una nena molt inquieta i curiosa. Un dia la seva besàvia li
diu que es compor, com una nena
NORMAL. Què vol dir NORMAL?

L’abella de la mel
Kirsten Hall
I* Hal - Animals

Com atrapar una estrella
Oliver Jeﬀers
I* Jef - Narracions fantàs,ques

Amb precioses il·lustracions, aquest
àlbum explica la història de les abelles durant un any, de primavera a
primavera.

Una vegada hi havia un nen que
es,mava les estrelles. Tant és així
que un dia va decidir que intentaria
atrapar-ne una. Però, com?

