NAUGHTY AND NICE I PLAIN AND FANCY
A partir de 3 anys. És un conte escrit en
castellà i anglès per Harriet Ziefert. És una
ferramenta fantàstica per a treballar el
vocabulari dels adjectius i els contraris tant en
anglès com en castellà, en estar escrit en els dos
idiomes.
És un llibre amb poc text però que dóna motiu a
treballar molt de vocabulari i a entaular
converses amb els xiquets relacionades sobre
com és cadascun, el respecte als altres encara
que siguen diferents a nosaltres, com resoldre
conflictes, i encara que sent diferents es pot
voler a una altra persona…
ABEFEARIO
Primers lectors. Abecedari molt
especial dedicat als xiquets que
estan començant a aprendre les
lletres, de a l'A a la Z,
il·lustrades i acompanyades d'un
text en forma de rima.
De grandària quadrada i
assequible per a mans xicotetes,
puntes romes perquè els xiquets
no es facen mal i en cartó, aquest
Abecedari és, en realitat, un

Abefeario. I ho és per pura
casualitat, podria haver sigut un

Guapecedario. El cas és que les
vocals i les consonants que
habiten aquest llibre semblen tenir
vida. No els falta rostre, mans,
roba i accessoris varis, però
segueixen sent lletres
recognoscibles per als xiquets.
A més de les lletres dibuixades, els
xiquets podran veure la majúscula i la
minúscula de cadascuna d'elles en la
part superior de cada pàgina

Mi amigo extraterrestre:
A partir de 4 anys: un conte
il·lustrat tendre i ple d'humor. Una
història sobre l'empatia, la
capacitat d'autocrítica i
l'inconformisme que vol contribuir
a formar joves lectors reflexius i
amb criteri propi.
Un xiquet extraterrestre ha arribat
d'intercanvi al col·legi de Tomás. El
pobre no entén molt bé com
funcionen les coses en la Terra i se
sorprèn constantment d'alguns
Wonder todos somos únicos:

comportaments, com aquell dia en
el pati, en què un xiquet major

A partir de 4 anys: Wonder ha inspirat a

intimida a un xicotet perquè li

milers de lectors i s'ha convertit en un

done el seu entrepà, o aquell altre

exemple de tolerància i amabilitat. R.J.

en el qual els amics de Tomás riuen

Palacios ens regala un meravellós llibre

d'un company perquè està jugant

sobre aquest entranyable protagonista.

amb les xiquetes...

Un àlbum il·lustrat per a educar en la

Ingènuament, l'extraterrestre

diversitat, l'empatia i el respecte.

pregunta tot el temps el perquè
d'aquests comportaments a Tomás.

Wonder és un xiquet especial,

Però, què pesat aquest

físicament no té un aspecte normal…

extraterrestre! Per què açò?, Per

però açò no implica que no puga fer les

què allò?... Per què el seu amic

mateixes coses que els altres xiquets,

pregunta tant? Tomás té ja ganes

somiar, tindre sentit de l'humor, ser un

que se’n torne al seu planeta! Les

xiquet divertit, intel·ligent… Quan un

coses ací sempre s'han fet

mira solament l'exterior es perd molts

d'aquesta manera i no podem fer

detalls únics de les persones i açò és el

gens per a canviar-les... O sí?

que transmet aquesta història.

El ratoncito Fernandito no para quieto ni un poquito:
5-8 anys. El ratolinet Fernandito no està quiet ni una
miqueta, trenca coses i fa que tots s'enfaden. Arma
uns embolics tremends i tots creuen que es porta
malament. Serà la seua amiga Lina qui aconseguirà
calmar-lo per a poder entendre el que li ocorre, fer
que es porte millor i així… se sentirà bé amb ell
mateix i amb els altres!
Un “Terapiconte” per a ajudar amb la hiperactivitat.

Quina ràbia de joc!:

3-7 anys. Aprendre a gestionar les
emocions és un dels reptes més
importants per al desenvolupament dels
xiquets. Mitjançant històries divertides
i quotidianes, Toni i Tina vol ajudar als
xiquets a identificar les seves pròpies
emocions, parlar d’elles i afrontar-les.
Una bona ferramenta per a
l'aprenentatge social i emocional dels
més xicotets, que es complementa amb
propostes per generar el diàleg, jocs i
unes orientacions per a l'adult.
Toni i la Tina són molt bons amics,
viuen al bosc i s'ho passen d'alló més bé
compartint jocs, excursions i
aventures. Però, com tots, a vegades
estan contents i a vegades no tant.
També s'enfaden, tenen por o estan
nerviosos. Sort que es tenen l'un a
l'altre per ajudar-se, compartir els seus
sentiments, trobar solucions als seus
problemes o el que faça falta.

L’Elmer i la Rosa;
De 0 a 4 anys.
L'Elmer fa una nova amistat: ¡un elefant de color rosa!
L'Elmer, l'elefant de colors, és un clàssic infantil que ha venut més de
8 milions d'exemplars. Els seus contes són ideals per transmetre als
nens valors positius com la solidaritat, el respecte, l'amistat i,
especialment, la celebració de les diferències.

Que?
De 0 a 4 anys. No t'ho vas a creure, però
hi ha objectes que s'assemblen a parts del
cos d'alguns animals.
Mira aquest llibre i ho descobriràs!!!!!!!

El club de las de las zapatillas rojas:

9-14 anys; Ana Punset és l'autora d'aquesta saga que ha triomfat entre el
públic adolescent, que ens porta un relat dinàmic, ple de referències actuals i
centrat en la vida de quatre amigues diferents que han crescut juntes i que
passen ara per una etapa molt intensa de les seues vides.
Lucía és molt creativa, li encanta dibuixar i ballar, no tant estudiar... També és
presumida.
Frida és l'esportista del quartet, membre del grup de vóley de l'escola, i la més
llançada a l'hora de fer plans
Bea és la més tímida i es pot endevinar el seu estat anímic pel color de mitjons
que porte posats. No suporta els canvis i és insegura, sol necessitar una
espenta de les seues amigues. Toca el violí com una profesional.
Marta és l'alegria de l'horta. És oberta i sempre veu el costat bo de les coses. La seua
principal afició és la literatura, es podria passar el dia llegint.

