LES GIRAFES NO SABEN BALLAR de 
Giles
Andrene i Guy ParkersRees
A l’Àfrica un cop a l’any fan el Ball de la Selva. Allà
tots els animals salten i fan tombarelles... La Groga
voldria participar amb els altres animals al Ball de la
Selva, però tothom sap que les girafes no poden
ballar... O sí? Una història que et commourà, en una
fabulosa edició tridimensional.

DE QUÈ FA GUST LA LLUNA de M
ichael Grejnlec.
Un conte on la col∙laboració i l’esforç de tots serveis
per aconseguir l’objectiu.

PERDUT I TROBAT de 
Oliver Jeffers
Una meravellosa història sobre el significat de
l'amistat. Un dia arriba un pingüí a la porta d'un nen.
Aleshores, el nen pensa que el pingüí s'ha perdut i
tracta ajudarlo a tornar al Pol Sud. Quan arriben allí,
però, el nen descobreix que potser el pingüí no
s'havia perdut, i en realitat estava buscant una altra
cosa...

PETONS PETONS de 
Selma Mandine.
El petit protagonista d’aquesta història ens ensenya
que hi ha moltes classes de petos, el sonors de la
iaia, els humits d’en Rex... però els millors són...

BLANQUET de 
Piers Harper
El primer dia de primavera, Blanquet es desperta,
surt del cau, i la seva mare el convida a explorar el
món. Mentre passeja fa nous amics però quan el dia
passa i comença a ferse fosc, s’adona que
s’haperdut, té gana i troba a faltar la seva mare. Com
trobarà el camí per tornar a casa?*
Un llibre amb tacte, per acaronar.

EL MONSTRE DE COLORS d’
Anna Llenas.
El Monstre de Colors no sap què li passa. S'ha fet un
garbuix d'emocions i ara li toca desfer l'embolic. Una
història senzilla i divertida que introduirà a petits i a
grans en el fascinant llenguatge de les emocions.

T’ESTIMO (Quasi sempre) de 
Anna Llenas.
En Lolo i la Rita són molt diferents. Acceptar les
diferències sovint no és fàcil... Però qui els va dir que
ho seria?
Un conte per a nens i grans que convida a la
comprensió d’allò que ens fa diferents, mostrant el
màgic efecte dels pols oposats.

LES EMOCIONS D’EN POL de 
Liesbet Slegers
Les emocions són presents en tot moment en la vida
d’en Pol. Quan està enfadat, trist o espantat,
necessita algú que l’ajudi i el consoli. Quan està
content, però, com avui, li agrada dirho a tothom!
Un llibre sobre les emocions, amb rimes, solapes i
jocs de descobriment per gaudir amb els més petits.

