Fins als 3 anys el seu contacte amb la lectura és a través dels pares i mares, som els
seus lectors, els seus actors i directors d’escena.
A partir dels 3 anys agafen els contes, els toquen, els ensumen, els fan bocins, miren les
il·lustracions… i ens escolten. Uns s’endinsen dins les històries visuals que els mostram,
altres volen que les hi contem. La nostra capacitat interpretativa se posa a prova.
TALPET TERRATRÈMOL Anna Llenas Ed. Beascoa

ENFONSAT!
Rob Biddulph Ed. Andana

«Un barret de pirata.
Un dia assolellat.
En Blau el pingüí
Un nou joc ha
trobat…»

Mentre naveguen pels set mars, el
capità Blau el pingüí i els seus amics
pateixen un inesperat enfonsament!
Però el naufragi els porta a trobar a
un personatge desconegut perdut en
una illa deserta, un tresor per
descobrir, un vaixell enfonsat... Un
vaixell que «val molt més que tot
l’or».

«Quan en Talpet es lleva,
s’acaba la calma!
Amunt i avall, ho toca
tot. Es distreu. Perd les
coses. No para mai quiet.
Li diuen: Plom,
hiperactiu, nerviós, pesat,
impulsiu…»
El darrer llibre de l’Anna Llenas continua el camí
començat amb «El monstre de colors» donant
visibilitat a les emocions i apuntant com
canalitzar-les. En aquest cas, el protagonista
és un talp amb tanta energia que li generarà
conflictes amb la família, els amics i els companys
d’escola.
LA BRUIXA BRUNILDA

EL LLEÓ BLANC

Valerie Thomas
Korky Paul Ed. Blume

Jim Helmore/Richard Jones
Ed. Andana

Una bruixa xula,
que navega per
Internet o fa de
pirata, que quasi
mai li surten bé els
seus encanteris...

La Caro, amb la seva
mare, es canvien a una
nova casa, on tot és
nou, amb racons
solitaris i misteriosos,

amb «les parets blanques, els sostres blancs, i fins
i tot les portes eren de color blanc».
Però ella vol tenir algú amb qui jugar, fins que un
dia, descobreix, entre les brillants parets
blanques, un lleó amable amb un pelatge blanc
com la neu. Aquest lleó serà l’amic que li oferirà
la seguretat que necessita i l’encoratjarà a fer el
pas de sortir a jugar amb els nens que hi ha al
parc.

Col·labora: Jaume Centelles

Una col·lecció de
llibres amb unes
il·lustracions
molt divertides i plenes de detalls que
faran que els qui encara no llegeixen hi
descobreixin moltes altres històries.
I quan ja llegeixin, moltes més...
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Ja tenen 6 anys i ja comencen a llegir, tenen davant un camí ple de descobriments
que acabaran fent tot sols.
Però llegir encara és un gran esforç, ajudem-los, llegim amb ells i no deixem de
contar-los històries, podem començar a llegir en veu alta un poquet cada un.

l’ot i els gegants de gel
Neil Gaiman/Chris Riddell, Cruïlla
En un hivern sense fi, l’Ot
només té una destral vikinga per
recordar el seu pare i una cama
una mica coixa per recordar les
seves pròpies peripècies. Una
aventura èpica amb poderosos
deus nòrdics i terrorífics
gegants de gel.

Faules d’isop
M. Adreani, Vicens Vives
L'art d'Adreani
acompanya els petits
lectors en el
descobriment dels
animals de les faules, que
l'autor grec Isop va crear
fa segles, patrimoni
literari universal.

L’abominable home de les neus

Jane goodall
Sabrina Kraus Ed. Boqoo
L'Albert, es reuneix cada
horabaixa amb els nins del
campament d'estiu per
explicar històries sobre
persones excepcionals.
Aquesta vegada, explica la
fascinant història de Jane
Goodall i de com va
aconseguir realitzar el seu
somni seguint el seu cor.
Així els ensenya que qualsevol somni es pot fer
realitat.

Fran Parnell/Sophie Fatus
Vicens Vives Kids
Un conte del Nepal:
En Ramai és un nen
molt gandul, no ajuda
mai a casa i passa el
dia dormint. Un dia la
mare, cansada de
tanta mandra, li diu
que se'n vagi i que no
torni fins que hagi fet
alguna cosa profitosa. Aquella nit en Ramai
dorm en una cova al capdamunt de les
muntanyes i hi troba en Shok....

Pippi calzaslargas. Todas las historias
Astrid Lindgren Ed. Juventud
Pippi es una niña de nueve años que no tiene ni padre ni madre, pero ha
viajado por todo el mundo y sabe arreglárselas sola. Pippi tiene el pelo de
color zanahoria, recogido en dos trencitas, tiesas como palos, sabe cocinar
y llevar una casa, y es muy fuerte, tan fuerte que puede levantar un
caballo. Pippi piensa que es una ventaja no tener padres ya que nadie la
manda a la cama cuando más se está divirtiendo ni nadie la obliga a tomar
aceite de hígado de bacalao cuando le apetecen caramelos de menta.
Un clásico moderno que nos trae lejanos recuerdos de niñez, lleno de
ternura y humor.
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9 anys,! uff, què grans!! Ja ens diuen els llibres que els agraden i els que no, ja no se
queden bocabadats davant qualsevol història. Saben el que volen i més val que ho
respectem. Ja saben llegir bé, però per això hem de deixar de llegir-los en veu alta?
I si feim un concurs de contar contes? Igual en saben més que nosaltres.

HOUSE OF ROBOTS

James Patterson\Chris Grabenstein
Ed. La Galera

Sammy está acostumbrado a los
robots. Su madre es inventora y ha
creado robots para todas y cada
una de las tareas de casa. Pero se
pregunta por qué su madre insiste
en que un robot vaya con él a la
escuela. Sammy ya no era muy
popular que digamos, solo le
faltaba ir a clase con un robot que
va diciendo que es su hermano.

Tilly Duc. El secret de la
Casa de les Teulades Blaves
Katja Centomo Ed. La Galera
Tilly ha heretat de la seva padrina
La Casa de les Teulades Blaves, una
de les poques cases vives que
existeixen. Les Magistrafiori, una
antiga estirp de dones, cuiden
d'aquestes cases-arbre que
s'alimenten de l'energia que
desprenen els sentiments de les
persones que hi habiten.

El millor detectiu del món
Gloria Gómez/F. Rovira
Ed. Bruño
A Gastamolt s’’ha
produït un gran
robatori i el
batlle vol saber
qui ha estat el
lladre.
Necessita el
millor detectiu
del món: l’Alfed Sensefred.
Aconseguirà trobar totes les
pistes? Descobrirà el lladre?
Som-hi! Descobrim-ho!.

TOM GATES
Liz Pichon
Ed. Bruño

666 calaixos
Jordi Folck Ed. Barcanova
Quan l’Eduard perd la seva
espasa, l’avi el porta a
l’Oficina d’Objectes Perduts,
un misteriós indret ple de
calaixos numerats fins al 665.
Aviat s’adona que allà dins
se’n cou alguna de ben grossa:
Els objectes perduts semblen
tenir vida pròpia?, om és que
la dona que està al capdavant
de l’Oficina no ha parlat mai
del calaix 666?, què amaga?

"Em dic Tom Gates.
Quan els profes no
estan mirant,
m'agrada dibuixar
i pensar mil
maneres de

fastiguejar a Delia, la meva
germana gran. Al col·legi diuen
que sóc molt distret i que no em
concentro, però això és mentida,
perquè ara estic súper concentrat
pensant quin tipus de galeta
m'agrada més. Nyam! "
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Voleu saber més del llibres que us recomanam? Fer-ne un tast d’un capítol o
conèixer millor els autors i la seva obra? A Internet teniu molta informació
per gaudir dels llibres abans i després d’haver-los llegit.
Aquí us suggerim alguns enllaços amb webs molt interessants sobre les
lectures.

LECTURES 3-6 ANYS
• El lleó blanc, un amic especial, Jaume Centelles blog
• Enfonsat! Una de pirates, Jaume Centelles blog
• Talpet terratrèmol, Jaume Centelles blog
• La Bruixa Brunilda (Meriendo libros blog)
LECTURES 6-9 ANYS
• Jane Goodall (book trailer)
• Pippi Calzaslargas
• La teranyina de la Carlota (capítol)
• Gaspara, la reina d’Orient
LECTURES 9-12 ANYS
• House of robots (capítol)
• Tom Gates (book trailer) (web)
• 666 Calaixos (capítol)
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