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TULET, Hervé,
Colors

. Editorial cruïlla
Llibre per aprendre a barrejar els colors. Llibre
d'observació i atenció que, a cada pàgina, dóna
instruccions al lector per saber com ha de barrejar els
colors.

MANDINE,, Selma,
Petons petons.

Editorial Miau
El protagonista d’aquest conte ens explicarà que hi ha
moltes maneres diferents de fer un petó. Els millors són
els que ens fan les persones que més estimem.

ORAL, Feridun,
La poma vermella

, Editorial Juventut
Un dia, un conill famolenc va sortir a buscar menjar. Tot
estava cobert de neu i no trobava res. Finalment va veure
una preciosa poma vermella dalt d’un arbre. Però per més
que va saltar, no hi va poder arribar. I va anar a buscar
ajuda...

CHAPMAN,,
Susaeta

Gillian.

Calendari


d’Advent
. 
Editorial

Caixa amb 24 petits contes de cartró per penjar a l’arbre
de Nadal.
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MOLERA, Antònia i ROSELL, Gemma, 
Un Nadal de conte.
La
Patumaire Edicions.
La màgia del Nadal també envaeix el món dels contes i en
aquest llibre us regalem tres boniques històries per a gaudir en
família. Un estel tafaner, un entranyable tió i uns Reis Mags una
mica despistats us faran viure la màgia, l’amistat i els sentiments
d’esperança, pau i amor propis d’aquestes dates tan
assenyalades.
ROSATI, Ivo i PACHECO, Gabriel (il∙lustrador), L
’home
d’aigua.Editorial Kalandraka.
Algú havia deixat l’aixeta oberta, però l’amo de la casa mai va
tornar. L’aigua sortia i sortia, i de tant acumularse va néixer un
home blau, alt, transparent i cristal∙lí. Un home amb una
regadora al cap que busca el seu lloc en el món. Va per la ciutat
i en un inici tothom li té por, però després se n’adonen de la
seva bondat i de les coses bones que pot fer per la gent.

FERRO, Elena i SUBIRANA, Joan (il∙lustrador), E
l tió de Nadal
.
Editorial Baula
Aquesta és una bonica història que us servirà per conèixer
descobrir alguns dels secrets d’un dels personatges nadalencs
més estimats a les nostres contrades: el Tió. I per ferho llegiràs
una història que et permetrà saber com un humil tió va esdevenir
un ésser màgic que caga regals la nit de Nadal.
A més a més en aquest conte també hi podreu descobrir les
cançons més conegudes que cantem al Tió i una explicació
d’aquesta tradició que us permetrà saberne més.
CANYELLES, Anna i CALAFELL, Roser. 
Les festes de Nadal
. Editorial
la Galera
L'Elies i la Bet estan neguitosos: comencen les festes de Nadal. Serà un
no parar de coses boniques: la fira de Santa Llúcia, els Pastorets, Nadal,
sant Esteve, els Innocents, l'Home dels Nassos, cap d'Any i Reis...I carn
d'olla, canelons, neules i torrons! I els regals. I les Nadales! I el
pessebre, i l'avet! Quins dies tan bonics... i quanta feinada

