El sol ix per l’horitzó i comença un nou
dia al poble.
Es hora d’alçar-se.!!!!!!!!
Un llibre de cartó per apendre les
activitats i rutines diàries.
De Meritxell Martí. Il.lustracions

de

Xavier Salomó. Edit; Combel. A partir
d’1 any.

De la mateixa autora i il.lustrador “Baby pop”; la història de com vas arribar
al món, a mida real. Edit; Combel. 0 anys.
un viatge en imatges pels 9 mesos que tots passem en el ventre matern, ! A
través de les seues pàgines descobrireu com, mes a mes,

els bebès van

creixent fins a arribar al moment del naixement. Amb precioses imatges i
poètiques descripcions es va veient la grandària real del bebè segons avança
l'embaràs, abans d'arribar a aquest món.

Amb més 3.000.000 d’exemplars venuts a 106 països. Edit; Elfos.
Mares i pares, este llibre segur vos fara somriure. I Tambè:

En aquest llibre, el nounat relata
les aventures i les impressions
que li passen durant el primer any
de

la

seva

vida.

L'estil

i

subtil,

humorístic,

àgil

acompanyat

d'uns

dibuixos

graciosos i originals, farà que el
lector

somriga

en

mes

d’una

pàgina. El llibre orienta les mares,
els pares i els germans sobre com
han d'acollir el nou membre de la
família. Pediatría.

Àlbum il·lustrat per pre-lectors i primers lectors que, a partir d'un senzill text
rimat, una estructura repetitiva i una fórmula acumulativa, mostra a diversos
bebès nascuts en diferents llocs del món, destacant el que tenen en comú: deu
ditets a les mans i deu ditets als peus. El to rítmic del text afavoreix la lectura
en veu alta i la participació dels destinataris. Des d'un llunyà racó entre
muntanyes a l'hospital més proper, des de l'àrtic al desert, des d'una ciutat a un
bosc, a qualsevol continent i hemisferi, les xiquetes i xiquets que protagonitzen
aquest relat de Mem Fox són una mostra de la diversitat humana en termes
d'ètnies i cultures. També són un exemple de la innocència, la igualtat,
l'espontaneïtat, la tolerància i la convivència en harmonia que practiquem a la
infància, sense les barreres ni els prejudicis socials que es van interposant entre
les persones a mesura que avancen cap a l'edat adulta. Les il·lustracions
figuratives d'Helen Oxenbury destaquen per l'expressivitat dels rostres i el
dinamisme dels cossos dels bebès, interactuant entre ells: als somriures i als
gestos de curiositat es sumen el joc o les abraçades, interpel·lant constantment
als lectors amb mirades còmplices mentre mostren els ditets de les seves mans i
els dels seus peuets. 0 a 3 anys.
Edit; Kalandraka.

El dinosaure més lleuger. Jack Tickle. Edit; Combel. A partir de 4 anys.

Un grup de dinosaures han vingut a fer-ne de les seues en estes pàgines
desplegables que tant agraden a xiquetes i xiquets. El diplodocus, el
tiranosaure, el pteranodon o l’ictiosaure són bèsties de grans dimensions,
però no són feres ferotges .

VIDA. BESTIARI IL·LUSTRAT
És pertot arreu. Ens envolta. En formem part. No sempre en som
conscients ,perquè si ho fóssim no deixaríem d'observar-la.
La vida.
La mirada -i el traç- d'una artista meravellada que ens mostra un
fragment del món natural.
Joana Santamans fa un cant a la bellesa en aquest bestari il·lustrat
que inclou més de cent animals, ordenats en quatre grups: aus,
papallones, altres insectes i criatures marines. Un viatge per
l'apassionant món de la natura on ens acompanyaran els textos
d'Ernest Santamans. Còmic adults

