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QUATRE CONTES D’AMOR
Imapla. (Ed. A buen paso)
Un petit conte per a cada estació: hivern, primavera, estiu i tardor.

A DORMIR, GATETS!
Bárbara Castro Urío (Ed. Zahorí Books)
Dins la casa buida el primer gatet a entrar per la porta és el de color vermell. Després tots els
gatets de colors, un darrere l’altre, fins l’últim que ens desitjarà una bona nit!

GRÀCIES, ABELLES
Toni Yuli (Ed. Corimbo)
Un imaginari de tot allò que ens dona i regala la mare natura

PER AMAGAR-SE D’UN MONSTRE
Gustavo Roldán (Thule Ediciones)
Petit manual, però de gran utilitat, per reconèixer i amagar-se de monstres.
Sempre va bé tenir-ne un per si de cas....

EL MEU ÓS GRAN, I EL MEU ÓS PETIT I JO

UN MAR DE TRISTESA

Margarita del Mazo. Il. Rocio Bonilla (Nubeocho Ediciones)

Anna Indica. Chiara Vignocchi i Silvia borando. (Ed. Kókinos

Una nena surt a passejar per un bosc nevat amb els seus dos ossets. Un de ben petit de peluix i un
de molt gran que vosaltres lectors descobrireu al final del llibre

Per als més petits una història divertida sobre un peix que intenta treure somriures als seus companys
marítims però la cosa sembla complicada... O potser només cal capgirar alguna cosa perquè tot canviï

CICLE INICIAL

CONTES FIL PER RANDA
Rudyard Kipling. Il. Marta Altés. Trad: Miquel Desclot (Blackie Books)
Adaptació dels contes que Kipling va escriure per a la seva filla petita sobre diferents animals

EL LLOP, L’ÀNEC I EL RATOLÍ
Marc Barnett. Il. Jon Klassen (Ed. Joventut)
El llop s’ha empassat un ratolí i un ànec. Però com diu l’ànec: “és cert que el llop m’ha empassat
però no tinc cap intenció que se’m mengi”. Meravellosa, tendra i divertidíssima història d’amistat

FELIÇ FEROÇ
El Hematocrítico. Il. Alberto Vázquez (Ed. Barcanova)
La lloba feroç està molt preocupada: li ha sortit un llobató massa bo! L’oncle llop ajudarà a la mare
desesperada i no serà gens fàcil

LLUNY, BEN LLUNY D’AQUÍ
Rachel Woodworth i Sang Miao (Ed. Libros del zorro rojo)
A vegades es fa molt difícil explicar el que et trasbalsa per dintre i t’escapes lluny ben lluny a un
lloc imaginari....per després tornar a casa, a recer d’un lloc segur i estimat

ROBINSON
Peter Sís (Ed. Ekaré)
Si el teu heroi preferit és Robinson Crusoe i tens una mare força traçuda per fer una disfressa de
nàufrag com déu mana, de ben segur que podràs iniciar el teu viatge a la descoberta d’una illa deserta

UN CONTE
Marianna Coppo (Ed. Kalandraka)
El relat d’una colla de personatges que busquen trobar la seva pròpia història. Llibre que juga amb la pàgina
en blanc, la història que es contrueix a mesura que passem la pàgina i altres recursos d’imatges i text

CICLE MITJÀ

ARIOL
Emmanuel Guibert. Il. Marc Boutavant (Ed. Harper Collins Ibérica)
Ariol és un burret i el seu gran amic un porquet, i està enamorat de la bella Pétula... no et perdis les
aventures de l’Ariol i els seus companys de classe. Petites historietes en format còmic

NAIXEMENTS BESTIALS
Aina Bestard (Zahorí Books)
Un llibre que ens descobreix els naixements més curiosos del món animal

COM CONSTRUIR UN GERMÀ GRAN
Anaïs Vaugelade (Ed. Joventut)
Un llibre de gran format d’anatomia i bricolatge

DINS LA CAPSA MERAVELLOSA
Salvador Macip. Il: Emilio Urberuaga (Ed. Flamboyant)
És possible fer-se tan petit per poder viatjar dins el cos humà per descobrir el fascinant món de la
cèl·lules, ADN i els mitocondris. La ciència és molt divertida!

EL SEGREST DE LA BIBLIOTECÀRIA
Margaret Mahy. Il. Quentin Blake. Trad. Teresa Guileumes (Viena Edicions)
Els bandits decideixen segrestar la persona més important del poble: la bibliotecària. Però les
coses es compliquen quan una epidèmia de xarampió els agafa a tots per sorpresa!

L’ILLA DE L’ABEL
William Steig. Trad: Xavier Pàmies (Ed. Blackie Books)
L’Abel i l’Amanda celebren el seu aniversari ben enamorats fent un pícnic al bosc. Una gran tempesta els agafa per
sorpresa i l’Abel és arrossegat per l’aigua molt i molt lluny. Ara es troba lluny de la civilització, com un Robinson en
versió ratolí que haurà de sobreviure sol enmig de la natura. Tot un aprenentatge i una descoberta de la vida

CICLE SUPERIOR

248 FUNERALS I UN GOS EXTRAORDINARI
Deborah Wiles. Trad: Marc Donat (Viena Edicions)
La família de la protagonista és la propietària de la funerària del poble. Ha vist molt de prop les penes dels
altres davant la mort però ara li tocarà a ella. I es que la vida és plena de sorpreses però el més important és
descobrir com les afrontaràs

CAMINS DE NIT
Raimon Portell (Ed. Barcanova)
La Rut ha de fugir però no sap de qui ni per què. I tampoc té gaire clar a on ha d’anar. Sort en té
d’en Marc, l’Anxova i un bandoler, fugitius com ella perquè no els queda cap opció més

EL TRUCO MÁS ASOMBROSO DEL MUNDO
Beatriz Martín Vidal (Thule Ediciones)
Pareu atenció! Puc treure del meu barret tot allò que em demaneu!

EL LLIBRE D’HORES DE JACOMINUS GAINSBOROUGH
Rébecca Dautremer (Ed. Baula)
El relat de tota una vida: els amics d’infantesa que desapareixen i els que queden per sempre, les
tragèdies col·lectives i personals, fer una família, afrontar la mort i una nova vida...això són les hores
aplegades de Jacominus Gainsborough

TANCAT EN UNA BOMBOLLA
Stewart Foster. Trad: Marta Pera Cucurull (Ed. Bambú)
El protagonista d’aquesta novel·la només té onze anys i no recorda haver viscut mai fora de
l’habitació de l’hospital. Viure com dins d’una bombolla fins que algú entre en el seu món i el capgira

UN MAR DE PLÀSTICS
Kirsti Blom i Geir Wing Gabrielsen (Ed. Takatuka)
L’oceà s’ha convertit en un gran abocador on mengen les aus marines.
Per prendre consciència real del que representen les accions dels humans a la terra

NADAL

L’ARBRE DE NADAL DEL SENYOR EUDALD
Robert Barry (Ed. Corimbo)

CAGA, TIÓ!
Javier Andrada (Ed. Barcanova)

ELS REIS D’ORIENT
Meritxell Martí i Xavier Salomó (Ed. Combel)

EL EXPRESO POLAR
Chris Van Allsburg (Ediciones Ekaré)

NADAL A CASA DE L’ERNEST I LA CELESTINE
Gabrielle Vincent (Ed. Kalandraka)

EL TRENCANOUS
Jessica Courtney-Tickle (Ed. Brúixola) (llibre musical)
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Seminari de coordinació de Biblioteques Escolars
Pla de Formació de Zona SE-CRP de Gràcia

ESC Baldiri Reixac
ESC Josep Maria de Sagarra
ESC Josep Maria Jujol
ESC Pau Casals-Gràcia

ESC Pare Poveda
ESC Turó del Cargol
ESC La Farigola de Vallcarca
Escola Gravi
ESC Montseny

COL·LABORA
Oblit Baseiria de la Llibreria Casa Anita
Els llibres també els podreu trobar a les Biblioteques Públiques de Gràcia:
Biblioteca
Jaume
Fuster

Biblioteca
Vila de
Gràcia

Biblioteca
Vallcarca i
Penitentes

