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LLAR 

Leo Puppet. Combel 
Editorial 

 

Un llibre de roba que és, a la vegada, un titella de mà 
per combinar la narració i el joc. 

 

 

Bona nit ratolí. Editorial Estrella Polar 
 
Petits llibres de tela ideals per als nadons. Porten 
cosida una cinta per poder penjar-los en bressols, 
carrets de bebè o cadires de cotxe, per entretenir-los 
en qualsevol lloc on es trobin. 

Diferents llibres per 
aprendre tot jugant.  
Editorial Catapulta. 
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Els contes clàssics de tota 
la vida!  
Editorial Combel 

 

 

INFANTIL 

 

Autor: ROODE, Daniel. Un munt d’emocions! 
Editorial Baula. 
 
Un llibre per anomenar i entendre diferents emocions. 
Amb pestanyes que llisquen i una roda d'emocions! 
 
A partir d’un any. 

 

Autora: MARTÍ, Meritxell. Il·lustracions: SALOMÓ, 
Xavier. Escolta les estacions. Editorial Combel. 
 
Coneixes els sons de les estacions? Si escoltes amb 
atenció, podràs sentir els ocells a la primavera, la 
remor de les onades del mar a l’estiu, les tempestes de 
tardor o el trepig de la neu a l´hivern. 
 
A partir de tres anys. 
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Autora: MARTÍ, Meritxell. Il·lustracions: SALOMÓ, 
Xavier.  Els Reis d’Orient. Editorial Combel. 
 
Un llibre amb escenaris pop-up d’un dels darrers títols 
de la col·lecció Minipops: la tradició dels Reis d’Orient. 
Una visió moderna i sintètica dels contes clàssics més 
populars. 
 
A partir de tres anys. 

    

Autora: TÍRADO, Miriam. Il·lustracions: TURU, 
Joan.  Baba, no vull dormir. Editorial el Cep i la 
Nansa. 
 
La Baba és una mussola encarregada de la nit i de 
protegir a tots els nens i nenes del món mentre 
dormen. Però hi ha un problema, molts d’aquests nens 
no volen anar a dormir i tots ells per raons molt 
diverses. I, això, desgasta també a les seves mares i 
pares. La Baba ens explicarà un secret infalible per 
aconseguir una son dolça i serena a través de la 
respiració i la consciència del propi cos. 
I tot plegat acompanyat per les cançons del grup 
musical Xiula. 
A partir de tres anys. 

  

Autors i il·lustradors: LAURENCE, Jammes, 
CLAMENS, Marc.  La Gala i el Pelut del circ. Editorial 
Combel. 
 
El Pelut, el gos trapella de la Gala, salta a la pista del 
circ per participar en l’espectacle. Els acròbates, els 
pallassos, l’espectacle de màgia… Desplega els pop-
ups de cadascun dels números d’aquest circ fabulós! 
 
A partir de tres anys. 

  

Autor: COPONS, Jaume. Il·lustrador: GUSTI.  Qui ha 
estat?  Editorial Combel. 
 
A la Rosa sempre li toca el rebre quan a casa algú ha 
fet una malifeta. Però ella, fixant-s’hi molt, és capaç de 
trobar-ne els veritables culpables. I tu, sabràs 
descobrir qui ha estat? Cas per cas, jugueu a descobrir 
el culpable observant l’escena amb atenció, i, si no us 
en sortiu, estireu la solapa i trobareu la solució! 
 
A partir de tres anys. 
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Autora: BONILLA, Rocio. T’avorreixes 
Minimoni?  Editorial Animallibres. 
 
La Minimoni s’ha fet gran i, encara que continua 
pintant, també fa moltes altres coses: anar d’excursió, 
retrobar-se cada dilluns amb els amics i les amigues a 
l’escola, practicar hoquei, llegir a la biblioteca, jugar 
amb l’àvia... Però els diumenges no hi ha res a fer. 
Quin avorriment! O potser no? 
 

 

Autora: DUBUC, Marianne. Traducció: SOLÀ, 
Raquel.  El jardí d’en Bernat.  Editorial Joventut. 
 
Vet aquí un jardí. Un jardí normal i corrent, amb flors, 
plantes, i habitants que hi viuen tot l’any. Un matí, 
sense previ avís, una llavor cau del cel i aterra al jardí, 
pertorbant la vida tranquil·la dels habitants d’aquest 
petit món. 
Al llarg de les pàgines, observa l’evolució d’una llavor 
que germina, i descobreix l’atrafegada vida dels 
habitants del jardí. 
La generositat i el suport mutu són latents en el discurs 
d’aquest preciós àlbum. Amb la ingenuïtat que 
caracteritza a l’autora i el seu agut sentit del detall, 
Dubuc crea veritables microcosmos on podem apreciar 
el costat més afable de la vida al jardí. 

 

Autores: BALDÓ, Estes, GIL, Rosa, SOLIVA, 
Maria.  Ralet, Ralet. Contes per a primers lectors. 
Editorial Barcanova. 
 
Una recopilació de contes clàssics i actuals pensada 
per afavorir la lectura autònoma dels infants que 
comencen a llegir. Cada doble pàgina presenta el text 
d'una manera breu i escrit amb dues modalitats de 
lletra: de pal i lligada. Contes: El soldadet de plom, La 
cabana dels bons amics, En Niti i el lleó, L'àvia Pepa, 
Els músics de Bremen, El cargol Arol, Els tres ossos i 
La Dringueta. 

 


