
Recomanació de lectures per als alumnes més petits de l’escola. Els de Parvulari. 

 

Allà on viuen els monstres 

 
Per a nens sense por 
 
Traductors:  
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En Max és un nen entremaliat, sí, sí, com molts de vosaltres. Un dia la seva mare 
l’envia castigat a la seva habitació. Allí el Max viatjarà a la terra dels monstres on 
viurà mil aventures. 
 

Font: http://www.gretel.cat/recomanacions-lij/alla-on-viuen-els-monstres/ 

 

Capicua. 12 Poemes Amb Animals Per Llegir i Cantar 

Ei! Aquí totes les paraules acaben igual? 
 
Il·lustracions: Mariona Cabassa  
Editorial: Publicacions de l’Abadia de Montserrat 
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ISBN: 978-84-9883-867-1 
Edat: (0-6) 
 
Salvador Comelles ha escrit molts poemes per a infants. Ara ens arriba Capicua 
amb 12 poemes de llops golafres, tortugues, mones del zoo o cuques de llum. Però 
el que distingeix aquesta proposta és que els poemes s’han fet de manera que 
poden ser cantats amb la música de cançons conegudes com el Fum, fum, fum, El 
gegant del Pi o El ball de la civada.  

Font: CLIJCAT Monogràfic 2017. Visca la revolució! // 
http://www.gretel.cat/recomanacions-lij/capicua-12-poemes-animals-llegir-cantar/ 
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La història del petit liró que no podia dormir 

Papa, mama... No tinc son. 
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Tothom té son menys el petit liró! I...sabeu que és el pitjor? Que cada animal que 
intenta ajudar al petit liró...acaba adormit! I ell... ben despert!  

Font: https://www.yumpu.com/xx/document/view/54862355/el-garbell-6 

       

La casa dels ratolins (àlbum) 

Però… quanta gent viu a aquesta casa? 
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Les fotografies d’aquest àlbum han estat creades en material reciclat durant anys. 
La casa dels ratolins té més de cent habitacions i passadissos secrets per explorar. 
Un conte per enamorar els més petits i passar-se hores i hores fent-nos amics dels 
seus protagonistes, el ratolí Sam i la ratolina Júlia. 

Font: https://www.yumpu.com/xx/document/view/54862355/el-garbell-6 
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