
UN BON REGAL 

El petit elefant rep un regal que no sap què és, 
comença a fer-se preguntes sobre fins que els pares 
li expliquen que és un orinal on hi farà el seu primer 
pipí i la primera caca.  

Per ajudar-nos a engrescar els més petits a fer 
servir l'orinal de manera divertida. 

Guido Van Genechten, Símbol Editors 

Hi havia una vegada una princesa que 

vivia molt contenta, però va arribar un 

drac dolentó i varen cridar en Jordi perquè 

l’ajudàs ... 

                          Seguiu voltros? 

Col·lecció 

toca- toca 

Llibres de formes diverses, 

colors textures i sons per 

estimular els sentits i construir 

històries divertides.. 

Ed. Combel 

AMB BOGERIA 

Una història esbojarrada i plena 

d'humor molt original pel seu 

format, que recorda les mítiques 

fotonovel·les. 

Émile Jadoul. Ed. Baula. 



EL PISPALLIBRES 

Cada nit, a tot els nins els llegien un conte, fins que 

un dia començaren a desaparèixer els llibres !! 

Hi havia un lladre de llibres? Era el Pispallibres, una 

petita criatura màgica que només desitjava que algú     

 li llegís un llibre, algú com voltros. 

Helen i Thomas Docherty, Ed. Maeva Young 

El Monstre de Colors  

no sap què li passa.  

S'ha fet un garbuix 

d'emocions i ara li toca  

desfer l'embolic.  

el monstre de colors Anna Llenas. Ed. Flamboyant 

La llegenda de  

       Sant Jordi amb sons 

Una versió diferent de la popular llegenda de 

Sant Jordi gràcies als 4 sons que trobaran a 

l’interior: el drac, el plor de la princesa, el galop 

del cavall de Sant Jordi i el petó final. 

Purificación Hernández. Ed. Estrella Polar 

A un castell hi vivia una princesa molt feliç, fins 
que arribà un drac que se la volia menjar.  

Varen cridar al cavaller Jordi que va venir amb 
un cavall, un escut...    

Una història divertida 

que ens introdueix  a 

petits i a grans en el 

fascinant llenguatge de 

les emocions. 



El Gran Llibre de les Emocions 

Segur que vols trobar-te a gust entre els companys; que 
t’acceptin i que vulguin estar amb tu.  Però no sempre és fàcil. 

En cada un dels 20 contes, hi descobriràs algun petit secret 
que t’ajudarà a conviure millor amb els qui t’envolten. 

Compartir experiències lligades a emocions ajuda a establir 

vincles més forts. A alguns nins els sorprèn comprovar que els 
seus pares també senten por o inseguretat.  

Esteve Pujol , Rafel Bisquerra. Ed. Parramón 

A un regne molt llunyà un drac ferotge volia 
menjar-se a la filla del rei i la reina. 
Varen cridar els cavallers més valents per matar el 
drac i en va arribar un que es deia Jordi... 

Si... 
Rudyard Kipling, Nobel de literatura el 1907, va escriure 
aquest poema pel seu fill John, de dotze anys.  

Si... ens parla dels valors que tots els pares i mares 
voldríem, algun dia, transmetre als nostres fills.  

Avui, més de cent anys després, continua sent un dels 
poemes més populars arreu del món, i sovint se'l cita per 
la seva qualitat educativa i inspiradora. 

Rudyard Kipling. Símbol Editors 

La Mamà Muu i els llibres 

La Mama Muu és molt especial. Sí, menjar herba està bé, 
però també vol enfilar-se als arbres, anar en bicicleta… 

I, sobretot, vol aprendre a llegir.  

Jujja Wieslander, Sven Nordquist. Ed. Maeva Young 

És una vaca tossuda com n’hi ha poques i gràcies a la seva amiga 
Lina, descobrirà els secrets meravellosos de la biblioteca. 



Els dracs tenen molta mala fama...      
però estam segurs que se volia menjar 
a la princesa? 

L'àvia gànster 

Vols conèixer l'àvia d'en Ben? Segur que et semblarà la 
típica àvia de manual: té els cabells blancs, dentadura 
postissa, guarda el seu mocador a la màniga de la 
brusa...  

Però hi ha una altra cosa... és una lladre de joies 
perseguida a nivell internacional!  

David Walliams. Ed. Montena.  

Que treguin foc per la boca no és culpa seva... 

Hachiko, el gos que esperava 

Un dia el professor Ueno recull un cadell, Hachiko, 
per a la seva filla, però aviat la relació entre el 
professor i el ca esdevé especial. Cada matí 
l'acompanya a l'estació i, cada horabaixa , espera la 
seva tornada a les 5 i mitja.  

Cada dia laborable... cada mes... 

Prats Matínez. Ed. La Galera 

ELS FUTBOLÍSSIMS 

Un grup de nois i noies que formen part d’un equip de 
futbol, anomenat “Els Futbolíssims”, són capaços 
d'afrontar les adversitats que se’ls presenten per sortir 
airosos de cada situació, gràcies a l'enginy i al treball de 
grup.  

Una divertida col·lecció de futbol i misteri escrita en  
clau d’humor. 

Roberto Santiago. Ed. Cruïlla. 



Viatge al centre de la terra 

El descobriment d'uns misteriosos jeroglífics entre 
les pàgines d'un llibre durà el professor Otto i el 
seu nebot, el jove Axel, a emprendre el viatge més 
al·lucinant que s'hagi fet mai: endinsar-se en les 
profunditats de la Terra.  

Arriscant la seva vida a cada pas, descobriran les 
meravelles que s'amaguen a l'interior del planeta.  

Un clàssic vigent. 

Jules Verne. Ed. La Galera Jove 

Wonder 
August ha nascut amb una greu deformació a la cara i amb  
tantes operacions no ha pogut anar mai a l’escola; fins ara, 
que té deu anys i està a punt de començar cinquè a l’escola 
Beecher. 

Si alguna vegada heu estat “el nou”, ja sabeu que dur que és... 
Doncs imagineu-vos com deu ser quan tens una cara com  
l’August.  Aconseguirà que els seus companys l’acceptin com 
un més, encara que sigui el nen més estrany que han vist mai? 

R. J. Palacio. Ed. La campana 

A un regne molt llunyà, una princesa 
capritxosa volia que el drac fos la seva 
mascota, però ell només volia llegir 
llibres,  així que cridaren al domador de dracs Jordi... 

Totes les fades del regne 

Hi havia una vegada una historia d'amor i d'aventures que 
ningú podia deixar de llegir... 

En un món de boscos ancestrals, objectes encantats i 
proves de valor a vida o mort, la màgia pot convertir-se en 
una arma de doble tall. 

Laura Gallego. Ed. Montena. 


