I PER ALS PARES I LES MARES… UN LLIBRE TAMBÉ ÉS UN REGAL
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Supermami: mil maneras de ser una mamá feliz
CARE SANTOS
Ed. Grijalbo - ISBN 978-84-253-4281-3
14,90 €

D E

F O M E N T
2009-2010
EDUCACIÓ INFANTIL

Manual de supervivència imprescindible per a mares! Pensat per a
les mares actuals, que molt sovint són supermares. Amb ironia i humor,
Care Santos, escriptora, periodista i mare de tres fills, qüestiona
algunes veritats absolutes sobre menjars, bolquers i xumets i dóna
consells pràctics sobre l’organització de la casa i, fins i tot, la relació
de parella.

Infancia y resiliencia: actitudes y recursos contra
el dolor

Un llibre
també és
un regal

AMPARO CATRET MASCARELL
Ed. Brief - ISBN 978-84-98595-07-3
12,00 €
Un llibre, basat en la teoria de la resiliència, que parla de la necessitat
d’educar també per a afrontar les situacions difícils i dolentes de la
vida. Es tracta de proporcionar als més menuts recursos per a superar
eixos moments inevitables que els provoquen por, angoixa o pena.

PLA DE FOMENT LECTOR
2009-2010
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL
Plaça del Convent i la Vila, 15
Tel. 96 299 34 60 · CARLET
Correu electrònic: biblioteca@carlet.es

El niño seguro de si mismo

Consulta de novetats:

TERRI APTER
Ed. Edaf - ISBN 978-84-414-0564-6
15,50 €

http://xlpv.cult.gva.es/absysnetopac/

El manual per a fomentar la confiança del xiquet en si mateix. Des
de les nocions de la intel·ligència emocional, l’autora proporciona
estratègies molt útils per a treballar l’autoestima i criteris per a observar
la conducta dels menuts. També dedica un capítol a les emocions que
bloquegen l’autoestima, com la ira o l’ansietat, i dóna pautes per a
intervindre en les situacions negatives.

www.fundaciocaixacarlet.com
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rriba el Nadal i, amb ell, la guia de lectura Un llibre també és un

regal, destinada a orientar els pares i les mares (i els iaios, i els mestres…)
dels xiquets d’Educació Infantil, per tal de regalar llibres en estos dies
de festa. Són dies de regals i més regals, de vegades de consumisme
exagerat. No obstant això, encara no acostumem a regalar llibres massa

Ma mare

Corb

GUIDO VAN GENECHTEN
Ed. Bromera - ISBN 978-84-9824-519-6
9,95 €

LEO TIMMERS
Ed. Bromera - ISBN 978-84-9824-514-1
12,95 €

En els primers mesos de vida, els menuts se senten molt units als seus
familiars més propers: els seus pares, els iaios… Aquests àlbums de
cartró són especialment adequats perquè els xiquets els puguen
manipular i els mantindran amb els ulls ben oberts mentre s’acosten
per primera vegada als llibres. Completen la sèrie Mon pare i Els
meus iaios. També disponibles en castellà en l’editorial Algar.
A partir d’1 any.

Aquest llibre enceta la sèrie d’àlbums il·lustrats de Bromera. És la
història de quatre ocells un poc atabalats. Un relat tendre i divertit
amb unes il·lustracions expressives i un toc d’humor.
Des dels 3 anys.

sovint.
Des de la Biblioteca Municipal volem recordar-vos que, encara que no
es publiciten a la tele, els llibres també són un regal fantàstic per als més
menuts.
En estos dies de vacances, amb els xiquets a casa, podem passar més
temps amb ells i compartir, per què no?, lectures, poesies, contes, nadales,

Bibi ja no es xupla el dit

Regalos

ALEJANDRO ROSAS
Ed. Tàndem - ISBN 978-84-8131-843-2
5,00 €

SILVIA SCHUJER
Ed. SM - ISBN 978-84-675-3629-4
14,20 €

El llibre forma part de la nova col·lecció Primeres decisions, amb què
l’editorial Tàndem ens convida a participar en les primeres decisions
dels més menuts de la casa i ens ajuda a treballar els bons hàbits
amb ells. Els altres títols que completen la sèrie són Bibi se’n va al
llit i Bibi es talla els cabells. Disponibles també en castellà.
A partir dels 3 anys.

Teresa tenia deu néts i un sol regal. No sabia com repartir-lo i va
decidir plantar-lo per veure si donava fruits. Però els regals no creixen
en els arbres… Una història optimista sobre l’amor, l’amistat i els
camins inesperats de la fantasia.
A partir dels 4 anys.

refranys o endevinalles.
En Joan Petit quan balla

Podem passar-nos-ho d’allò més bé amb algun d’estos títols. Ara… trieu
el vostre!

El pequeño tamborilero

GRUP CARRAIXET
Ed. Bullent - ISBN 978-84-9904-013-4
5,75 €

LOREN LONG
Ed. Juventud - ISBN 978-84-261-3749-4
14,00 €

Un altre títol de la col·lecció Contem i cantem amb què Edicions del
Bullent vol recuperar la nostra música tradicional. Ara de la mà d’un
dels grups valencians més reconeguts en aquest camp.
Des de 5 anys.

Un matí d’hivern, un xiquet es troba un regal a la porta de casa. És
un tamboreret de joguet que fa sonar el seu instrument. Però, el paquet
anirà a parar a una paperera i el tamboreret viurà unes quantes
aventures abans de trobar la seua llar. Un conte d’esperit nadalenc.
A partir dels 4 anys.

Bon Nadal i bones lectures!

Leila, la princesa
PHILIPPE BERTRAND
Ed. Blume - ISBN 978-84-9801-315-3
5,95 €
Leila es vist, camina, somriu i es pentina com una autèntica princesa.
Li agrada que tots la miren, però quan això no passa, Leila es tira a
terra i agafa una bona enrabiada. Quin comportament més lleig per
a una princesa! Leila és una de les alumnes de ¡Menuda clase!, una
col·lecció de llibres de cartró plens de color i humor destinada als
més menuts. Altres títols de la col·lecció: Óscar el tímido, Quique,
el travieso, ELisa, la buena alumna.
A partir dels 3 anys.
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MATS LETÉN
Ed. Libros del Zorro Rojo - ISBN 978-84-92412-38-9
13,50 €

ANTONIA RÓDENAS
Ed. Anaya - ISBN 978-84-667-8889-2
7,00 €

Finn Herman és un cocodril famolenc que ix a passejar i es menja tot
allò que es troba pel camí. Mentre que la seua propietària, molt
preocupada pels perills de la ciutat per a la seua mascota, no se
n’adona de res.
Un llibre desplegable i una història molt divertida i molt ben il·lustrada.
A partir dels 5 anys.

Princeses, milotxes, sirenes i fades apareixen en els somnis dels infants
que dormen i, quan obrin els ulls, esperen trobar les seues il·lusions
fetes realitat. Un conte que transmet valors com la tolerància, l’autoestima
i la justícia.
Primers lectors.
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