
RECOMACIONS NADAL PER ALS LECTORS DE PRIMÀRIA i ALUMNES NOUVINGUTS 

 

Frederick, de Leo Lionni, ed Kalandraka 

 

 

És un ratolí que s’encarrega de recollir paraules per a l’hivern que ja s’acosta, per recitar poemes, per explicar-

se contes... 

 

 La meva petita fàbrica de contes, de Bruno Gibert, editorial Thule. Et convida a jugar amb frases curtes que 

es poden combinar les unes amb les altres i arribar a construir petites històries! 

 

 

Abecedari amagat, de Imapla, Editorial Joventut. Un Abecedari, amb joc visual, on s’amaga una frase enginyosa 

que ens convida a trobar la lletra amagada. 

 

¿Mau Iz Io? De Carson Ellis, Editorial Barbara Fiore Editora i  Il•lustracions de: Morad Abselam 

 



 

 Quelcom que podríem traduir com «Què és això?». La frase la diu un insecte molt ben vestit i pentinat mentre 

assenyala una planta que brota del terra. Un altre insecte li contesta «Yuyo yaneta, muña-muña» que podem 

traduir com a «crec que és una planta». ( Bé, això és que intueixo perquè potser el significat és un altre i aquí 

rau la diversió del conte: El mestre o l’alumne va llegint 

ALTRES RECOMANACIONS 

LA PETITA INTOLERÀNCIA, de Mar Pavón, 

La Petita Intolerància és un ésser diminut però molt, molt poderós. Es cola a les nostres cases i, si no estem 

atents, crea a un ésser encara més poderós: l’Odi. Per culpa seva rebutgem qui és 

 

 

 

Vanesa Amat | M Carme Bernal | Isabel Muntañá | Morad Abselam 

La manera més divertida d’encomanar el gust per la lectura és a través del joc. Contes rimats, cançons, poemes, 

embarbussaments… ens atrapen amb les rimes i la música, amb el so i les repeticions. Quin embolic! Però quan 

comencem a estirar-ne el fil, se’ns afina l’enginy i la imaginació i voldríem que el joc no acabés mai. 

A cada llengua hi ha textos literaris que, dits en veu alta o llegits, ens fan riure perquè formen un joc de 

paraules o de sons o bé perquè expliquen un disbarat, un fet esbojarrat. Amb la llengua ens hi podem 

«embolicar» i passar estones ben divertides.  

https://tramuntanaeditorial.com/ca/cataleg/la-petita-intoler%C3%A0ncia#block-views-otros-libros-recomendados-block


 ESPECIAL AULES ACOLLIDA: 

CONTES DEL MARROC ( i per Secundària) 

http://contesdelmarroc.blogspot.com/ 

 

L’OCELLET FERIT ( conte al Youtube, per a acceptar els nouvinguts, cicle inicial) 

https://www.youtube.com/watch?v=H_uF27-pc04 

  

LA MILA VA A L’ESCOLA ( conte per a primària i primer cicle ESO.  Es tracta d'una nena de Bulgària que 

arriba a l'escola i no l'entenen… )  

http://cosetesmaques.blogspot.com/2008/01/mila-va-lescola-teresa-duran.html 

 

Bon Nadal i... Bones lectures! 

Clara Soley ( assessora LIC) 
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