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Anna la sargantana
Text i il·lustracions: Irene Blasco
València : Tàndem, 2006
ISBN: 84-8131-598-2
13,00 €
“Anna és una sargantana a qui
l´encisa el sol. Passa el dia amunt la panxa i es diverteix de debò.
Però va molt despistada, perquè, la molt penjada, creu que és un camaleó, com el seu oncle Ramon!”.
Una història divertida que ens invita a preguntar-nos qui som, al
temps que gaudim de les excel·lents i colorides il·lustracions d'Irene
Blasco.
Per a totes les edats.

3 Contes de Reis
Text: Ramon Girona
Il·lustracions: Linhart
Alzira : Bromera, 2005
ISBN: 84-9824-078-6
15,00 €
Cada any per Nadal, els tres Reis se’n van a
Betlem seguint una estrella! Quina novetat,
direu, ja ho sabia! Però, si llegiu estos tres contes descobrireu moltes
coses més. Veureu què va fer el rei Melcior quan li va eixir el primer
cabell blanc. I viatjareu pel desert amb el rei Gaspar i un camell un
poc despistat que només sap pegar voltes. I seguireu l’estrella en el
seu viatge des del cel fins al fons de la mar, entre polps i balenes. I
sabreu qui va ajudar el rei Baltasar quan els núvols li van amagar
l’estrella. !
Per a totes les edats.
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El peix Irisat
Text i il·lustracions: Marcus Pfister
Barcelona : Beascoa, 2006
ISBN 84-488-2192-0
11,95 €
El peix Irisat, gràcies a les seues escates de mil
colors, és el peix més bonic de l’oceà. Tot i això,
es troba sol. Per què els altres peixos no volen
jugar amb ell?
La narració ajuda a educar en la diferència i la diversitat. L’original
tècnica de il·lustració el fa especialment atractiu per als més menuts.
A partir de 4 anys.

Xiquets de tot el món
Text: Vicente Muñoz Puelles
Il·lustracions: Maria Espluga
Alzira : Bromera, 2006
ISBN 84-9824-129-4
6,00 €
Títol que tracta la multiculturalitat
pertanyent a la col·lecció Cartera de Valors,
integrada per 11 contes per a educar en valors. És el primer dia de
col·legi per a Vicent, i també per a Tutune, una xiqueta de l’Àfrica.
Els dos es coneixen mentre estan plorant al pati. Amb quins altres
xiquets compartiran les aventures del curs? La mestra de Vicent
t’ensenyarà la gran varietat de cultures que hi ha al món.
A partir de 5 anys.
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I PER ALS PARES I LES MARES…,
UN LLIBRE TAMBÉ ÉS UN REGAL…
Cuentos para crecer

Clara tiene una gran familia
Text i il·lustracions: Roser Rius
Madrid : SM, 2006
ISBN 84-675-0847-7
6,75 €
Quan l’altre dia, a l’escola, la mestra va demanar als xiquets que dibuixaren la seua
familia, Clara va necesitar més d’una fulla.
Conte sobre les vivències que generen en els més menuts els nous models de família actual, la normalitat dels quals els costa, de vegades,
d’assumir. Pertany a la col·lecció “Cuentos para sentir”, amb textos
que es complementen amb una activitat plàstica senzilla i amb orientacions d’un psicòleg especialista en el tema tractat en cada història.
Des de 3 anys.

Dani y los dinosaurios piden un
deseo de Navidad
Text: Ian Whybrow
Il·lustracions: Adrian Reynolds
Barcelona : Edebé, 2005
ISBN 84-236-7472-X
15,00 €
Dani i els dinosaures descobreixen com els aneguets ixen dels seus ous i, és clar, volen quedar-se amb un. Desitgen
tant tindre un aneguet… Una aventura més de Dani amb uns amics
d’allò més especials, unes cries de dinosaure. Altres títols de la
col·lecció: Dani y los dinosaurios juegan al escondite, Dani y los dinosaurios tienen un día muy ocupado, Dani y el cubo lleno de dinosaurios.
Primers lectors.

Autors: Eduard Estivill i Montse Doménech
Barcelona : Planeta, 2006
ISBN 84-08-06881-4
19,50 €
Esta nova antologia de contes va dirigida als menuts
que estan adquirint l’hàbit de la lectura i aborda de
forma divertida els valors més importants per a créixer
amb unes pautes sòlides de respecte, paciència, esforç, afecte, amistat, etc. El doctor Estivill i la psicopedagoga Montse Doménech
completen cada relat amb consells útils i exercicis pràctics.

Sí, mamá: las soluciones más eficaces para
que tus hijos se porten bien, de la niñez a la
adolescencia
Autora: Mª Luisa Ferrerós
Barcelona : Planeta, 2006
ISBN 84-08-06621-7
17,00 €
Als pares i les mares els agradaria que els fills arribaren amb un manual d’instruccions. Este llibre ajuda, amb consells
pràctics i fàcils d’entendre i d’aplicar, no a ser els millors pares, sinó
a apropar-nos als nostres fills i conéixer-los millor per a enfrontarnos de la millor manera posible a la seua educació.

Enfados y rabietas: consejos para lograr la
armonía familiar
Autores: Meg Eastman, Sydney Craft-Rozen
Madrid : Alfaguara, 2000
ISBN 84-204-5826-0
11,95€
Amb un text senzill i amè, les autores han elaborat un
manual amb estratègies per a canalitzar els esclats de còlera i ira dels
menuts i ajudar-los a autocontrolar-se i a expressar de forma positiva els seus sentiments de ràbia, tot ajudant a solucionar conflictes.
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Las diez gallinas
Text i il·lustracions: Sylvia
Dupuis
Zaragoza : Edelvives, 2006
ISBN 84-263-6172-2
6,80 €
Llibre d’estructura repetitiva i textos rimats, molt pròxims a la
narració oral, que resulten especialment atractius per als més menuts. Pàgina a pàgina, s’enumeren els diferents llocs on ponen els
seus ous les gallines.
Des de 3 anys.

¡Te lo he dicho 100 veces!
La Biblioteca Municipal de Carlet us convida, per tercer any
consecutiu, a regalar llibres per Nadal, sobretot als més menuts
de la casa. Sempre és un bon moment per a regalar un llibre,
però al Nadal, un temps d’il·lusions i de regals com cap altre,
encara paga més la pena. Proveu-ho i veureu com s’encén una
llumeneta màgica en la mirada dels xiquets.
Un llibre també és un regal i pot ser-ho per a tota la vida...
BON NADAL I BONES LECTURES!

Text: Gabriela Keselman
Il·lustracions: Claudia Ranucci
Barcelona : Destino, 2006
ISBN 84-08-06841-5
12,95 €
Què serà això que la mare m’ha dit més de cent vegades? Per més
que ho intenta, el xicotet ós mandròs no pot recordar una cosa molt
important que la mare li ha dit i li ha repetit… cent vegades!!!
Este llibre ha sigut guardonat amb el Premi Destino Infantil
Apel·les Mestres 2006.
A partir de 3 anys.
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Mare, bracet!
Text i l·lustracions: Teresa Giménez
València : Tàndem, 2006
ISBN 84-8131-617-2
5,00 €
La vida de Pau canvia quan naix la seua
germana Martina. Ara, la mare ja no té tot el
temps per a ell. Un dia Pau crida amb ràbia: "Jo
no te l'he demanada, la germaneta!". Pau i Martina no comparteixen
la mare, cadascú pensa que és d'ell. "Meua, meua!- criden tots dos i
estiren, estiren i estiren fins que la mare es trenca per la meitat." Què
fer per tornar a tindre una mare sencera?
Extraordinari text sobre la gelosia infantil, molt ben il·lustrat amb
els dibuixos clars, tendres i expressius que caracteritzen l'estil de
Teresa Giménez.
A partir de 3 anys.

Niños: manual del usuario
(o Cómo funcionan los niños)
Text i il·lustracions: Babette Cole
Barcelona : Destino, 2004
ISBN 84-08-05022-2
12,95 €
Amb un estil propi caracteritzat per un gran
sentit de l’humor, Babette Cole s’ha creat un món original i nnovador
dintre la literatura infantil. L’autora ens presenta un llibre
d’instruccions que conté tot allò que necessitem saber sobre els
xiquets, i, el que és més important, com distinguir un xiquet bo d’un
maleit.
Per a totes les edats.
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Elmer
Text i il·lustracions: David McKee
Barcelona : Beascoa, 2006
ISBN 84-488-2328-1
10,95 €
Això era, una vegada, una manada d’elefants.
Hi havia elefants joves, elefants vells, elefants
grossos, elefants alts i elefants flacs. Elefants
així i així i d’aquella altra forma, tots diferents, però tots feliços i
tots, tots del mateix color... menys Elmer. Un conte deliciós que parla de la diversitat i de la tolerancia, imprescindible per a primers lectors.

Del uno al diez
Text i il·lustracions: Chuck Murphy
Barcelona : Combel, 2003
ISBN 84-7864-742-2
12,00 €
Llibre-joc d’iniciació al món dels números, summament original i molt entretingut. Vols saber el que
s’amaga darrere de cada xifra? Alça les solapes i descobreix figures
extraordinàries en este llibre sorprenent, que encantarà a grans i menuts.

NOTA IMPORTANT: Els preus dels llibres són orientatius.

