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El ratolí i la pilota vermella
Petr Horácek
Editorial Joventut
El petit ratolí necessita de
l’ajuda dels seus amics per
arribar a la pilota vermella
dalt de l’arbre. Però... és
realment una pilota?
Monky
Dieter Schubert
Editorial Ekaré
Una bonica i tendra història
sense mots que ens narra la
pèrdua i el retrobament del
monky, una mona de peluix
del nen d’aquest llibre.

Ós, un cau!
Nicola Gross
Editorial Thule
Un conte d’un ós, una
formiga, la guineu i altres
animals del bosc narrat
només amb formes i colors.
S’ha de vigilar, però, de no
caure dins els forats!

CICLE INICIAL
De verdad que no podia
Gabriela Keselman i Noemí Villamuz
Editorial Kókinos
Per a fer fora tota mena de pors que
és l’hora d’anar a dormir.

El Petit Pelut. Kramik el canalla
Pierra Bailly i Célina Fraipont
Editorial Base
Al Petit Pelut li agradaria ajudar el
Pipú, un pollet que s'ha perdut, a
retrobar la seva mare, però
l'entabanador del Kramik l'arrossega
a fer mil i una dolenteries ..Una
primera iniciació al llenguatge del
còmic per als més petits.

PER COMPARTIR
Animals del bosc
Sara Sheppard
Editorial Joventut
Amb aquest llibre descobriràs coses
sorprenents sobre els animals del
bosc. Per exemple, quin és l’animal
que pot arribar a cruspir-se 7.000
formigues en una sola nit, o quin és
capaç d’excavar fins a 100 metres de
túnels subterranis per tal de fer-se
el cau.
El museu d’en Tronquet
Ashild Kanstad Johnsen
Editorial Nórdica
Fa molts anys que en Tronquet
recull coses i ara en té moltíssimes!
Tantes, que ja no té espai a les
capses i calaixos on solia guardarles! Què farà, ara?

Els fantasmes no truquen a la
porta
Eulàlia Canal i Rocio Bonilla
Editorial Animallibres
L’ós i la marmota són grans
amics. Un dia l’ós convida a
l’ànec a jugar amb ells però la
marmota no veu gaire clar això
de compartir l’amistat.
L’illa de l’avi
Benji Davies
Editorial Andana
Un llibre que ens mostra com
les persones que estimen són
sempre a prop, perquè tant se
val on siguin!
Tipus durs (també tenen
sentiments)
Keith Negley
Editorial Impedimenta
Superherois, guerrers de l’espai
o ninges... sembla que res no
els puguis vèncer, però, al final
també tenen cor, com tothom.

Un regalo para Nino
Llith Moscon i Francesco
Chiacchio
Editorial A buen paso
En Nino és carter i reparteix
regals i somriures per tota la
ciutat amb la seva bicicleta. Un
dia però el regal serà per a ell.

El drac vermell
Max Velthuis
Editorial Libros del zorro rojo
En un petit país apareix un
monstre gegant i tot ho
capgirà. Però de debò és una
bèstia terrible o s’hi pot
conviure?

