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EDUCACIÓ INFANTIL

 
b.igualada.c@diba.cat | 938 049 077

Baba, no vull dormir
Míriam Tirado

 

Bestiari de sons animals
Adrienne Barman

 

En marxa!
Hector Dexet

 

Què hi ha darrera la porta?
Agnese Baruzzi

 

M'agrada
Emmanuelle Bastien

 

Vull això!, diu el pingüí
Michael Dahl

 

El naixement d'una papallona
Chiara Piroddi

 

En Pep ja sap comptar
Ant Parker

 

Repassa lletres
Mariona Tolosa

 



EDUCACIÓ PRIMÀRIA
CICLE INICIAL

 
b.igualada.c@diba.cat | 938 049 077

La princesa i el poni
Kate Beaton

 

Quina escombra més guapa!
Julia Donaldson

 

Anem a caçar un ós
Michael Rosen

 

Coses de bruixa
Mariasole Brusa

 

Fer amics
Tomi Ungerer

 

Cinc minuts més
Marta Altés

 

Abecedari amagat
Imma Pla

 

¿Jugamos?
Svein Nyhus

 

La pastanaga
Laia Domènech

 



EDUCACIÓ PRIMÀRIA
CICLE MITJÀ

 
b.igualada.c@diba.cat | 938 049 077

Flairosa: la bruixa dels sabons
Carles Sala i Vila

 

El rei del cul vermell
Carles Arbat

 

Harper i el paraigua màgic
Cerrie Burnell

 

Hi ha una vaca a la nevera
Amaia Cia

 

Em venc profe
Care Santos

 

El sorprenent món d'en Bernat
César Bona

 

Mariner de terra endins
Laia de Ahumada

 
La nena que va salvar els llibres

Klaus Hagerup

 

Contra els monstres marins
Maite Carranza

 



EDUCACIÓ PRIMÀRIA
CICLE SUPERIOR

 
b.igualada.c@diba.cat | 938 049 077

248 funerals i un gos extraordinari
Deborah Wiles

 

Una història de futbol
José Roberto

 

Duna: diari d'un estiu
Muriel Villanueva

 

La Universitat de Totmeu
Fabrizio Silei

 

La platja dels inútils
Àlex Nogués

 

Sort de colibrí
Germán Machado

 

El libro de Gloria Fueres para
niñas y niños

Gloria Fuertes

 

El tren de les parades sense nom
Carles Sala i Vila

 

Hotel Winterhouse
Ben Guterson

 



CÒMICS

 
b.igualada.c@diba.cat | 938 049 077

Zita, la viajera espacial
Ben Hatke

 

El comedor: primer turno
Nob

 

Bolívar
Sean Rubin

 

Poder ardilla
Ryan North

 

Momo
Jonathan Garnier

 

El malvado zorro feroz
Benjamin Renner

 

Arashiyama: 
a montaña de los deseos

Fidel de Tovar

 

El pupitre de al lado
Takuma Morishige

 

Solos.1
Bruno Gazzotti

 



CONEIXEMENTS

 
b.igualada.c@diba.cat | 938 049 077

Univers
Guillaume Duprat

 

Guia dels animals
Roc Olivé

 

100 pasos para la ciencia
Lisa Gillespie

 

SOS, monstres de veritat
amenacen el planeta

Marie G. Rohde

 

El libro de las comparaciones
Clive Gifford

 
Enigmes: desafia la teva ment

amb 25 històries de misteri
Víctor Escandell

 

Il·luminatomia
Kate Davies

 

Diccionario de dinosaurios
Dieter Braun

 

El dia de la natura
Kay Maguire

 



SI VOLS SER JURAT, INFORMEU-VOS A:
b.igualada.c@diba.cat | 938 049 077



De la A a la Z [poesia]
Qui sóc jo?: primers jocs de fantasia
Los enanos de Mantua
Les ensopegades de l’Alícia Paf
Les aventures d’en Cebeta
La fletxa blava
Érase dos veces el Barón Lambeto
Els negocis del senyor Gat: històries i rimes felines
El planeta Hac Zeta
El pastís caigut del cel
El hombre que compro la Ciudad de Estocolmo
Cuentos para la escuela
Cuentos para jugar
Contes per telèfon
Contes llargs com un somriure
Contes i fantasticontes
Contes animals

CONTES PER EDATS
 

Escriptor, pedagog i periodista, va ser un gran “fabricant de jocs  de paraules”. És reconegut com un dels
més importants escriptors de literatura infantil del segle XX i com un revolucionari pel que fa a la
introducció de la creativitat com a mètode d’aprenentatge a les escoles.
El 23 d’octubre de 2020 és una data per celebrar-ho, ja que es compleixen els 100 anys del seu
naixement. A la web trobareu un munt de llibres, documentals, propostes didàctiques adreçades a
tothom: https://genius.diba.cat/rodari

Un conte embolicat
Tonino el invisible
L’Alícia Patapam en els contes
Jaime de cristal
Inventem els números
El ratón que comía gatos
El paseo de un distraído
El hombrecillo de los sueños
El hombrecillo de la lluvia
Confundiendo historias
¿Qué hace falta?

Vint rondalles més una
Rodari: contes del geni de la fantasia
Molts contes per jugar
La gòndola fantasma
Jocs de fantasia
Gelsomino al país dels mentiders
El llibre dels perquè
Contes escrits a màquina
Atalanta: una jovencella a la Grècia dels déus i dels herois
El joc dels quatre cantons

ENSENYAMENT
 · Gramàtica de la fantasia: introducció a l’art

d’inventar històries
· Exercicis de fantasia
· Escola de fantasia: reflexions sobre l’educació per a
mestres, pares i nens

Un home madur amb una orella verda
 

Un dia al tren que va a Capranica-Viterbo

vaig veure pujar un home amb una orella verda.

No era gaire jove, de fet havia madurat,

tot, a excepció de l’orella, que verda havia quedat.

Em vaig canviar ràpidament de lloc per a acostar-me-li

i poder observar el fenòmen ben observat.

“Senyor, -li vaig dir- vostè té ja una certa edat;

digui’m, aquesta orella verda, li és d'alguna utilitat?”

Em va respondre amablement: “Pots dir que sóc

persona vella, de jove m’ha quedat només aquesta

orella. És una orella d’infant, em serveix per interpretar

les coses que els grans no s’aturen a escoltar:

escolto què és el que diuen els arbres, els ocells,

els núvols que passen, les pedres, els rierols,

entenc també als infants quan diuen coses

que a una orella madura semblen misterioses.”

 

Això va dir el senyor amb una orella verda

aquell dia, al tren que va a Capranica-Viterbo.

 

Traducció d'Àngela Bosch
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https://genius.diba.cat/rodari



