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Andreae, Giles. T'estimo, avi. Barcelona :
Brúixola, cop. 2017.
I VERMELL A

«Oi que el teu avi és com el meu? El més

petoner i divertit!»La relació tan especial que

hi ha entre un infant i el seu avi queda

reflectida en aquest àlbum amb il· lustracions

magnífiques plenes de tendresa. Perquè tant

els avis com els néts gaudeixin junts del

moment màgic de llegir un conte. I en l. . .

Martínez Pardo, Eva. Sota la pell del llop :
acompanyar les emocions amb els contes
tradicionals. Barcelona : Graó, 2017. I PARES
LECTURA

A partir d’una mirada suggeridora sobre les
emocions i el seu acompanyament educatiu,
aquestes pàgines ens conviden a descobrir tot
allò que els contes permeten transitar i elaborar.
Des de diferents experiències educatives, l’autora
s’endinsa en les entranyes de diversos contes de
la nostra tradició oral i ens mostra camins
d’acompanyament emocional interessants a la
llum d’aquestes històries.

AUDIOVISUALS

Buscando a Nemo [Enregistrament vídeo].Madrid
: Disney/Pixar, cop. 2013. I DVD ANIMACIÓ

Turbo [Recurs electrònic] : super stunt squad
(PS3). [S.l.] : Dreamworks, cop. 2013.
I DVD ANIMACIÓ



LLIBRES

Morgand, Virginie. Què fan els
grans durant el dia? Barcelona :
Cruïlla, 2016. I 331 MOR

Cada matí, molts pares i mares, tietes i
oncles, avis i àvies surten de casa i no
els tornem a veure fins a la tarda o al
vespre. On van?
Cada matí, molts pares i mares, tietes i
oncles, avis i àvies surten de casa i no
els tornem a veure fins a la tarda o al
vespre. Quèr fan, durant el dia, mentre
els menuts són a l'escola? La majoria
van a treballar, cadascú a la seva feina.

Univers : respostes ràpides per a preguntes
enginyoses. Barcelona : Vox, DL 2016. I 52
UNI

Els nens neixen preguntant i ben aviat els
seus pares es quedaran sense respostes a
les seves preguntes. de què estan fets els
estels? Pot caure un meteorit a la Terra?
Quin planeta gira més ràpid?...

- Barnes, Leslie. Vola. Barcelona : La Galera : SAU, 2016. I
ACTIU OBSERVACIÓ

 Cerro, Miguel. Després de la pluja. Pontevedra : Kalandraka,
2016. I VERMELL C

 Dahl, Roald. Agu trot. Barcelona : Alfaguara, 2015. I VERD
DAH

 Dee Tan, Wen. Lili. Barcelona : Babulinka Books, 2016. I
VERMELL D

 Deneux, Xavier. ABCBook : un abecedari visual en anglès.
Barcelona : Combel, 2016. I ANGLÈS DEN

 Espot, Laura. Octubre. Barcelona : La Galera, 2015. I BLAU E

 Ganeri, Anita. La Tierra en 30 segundos. Barcelona : Blume,
2015. I 55 GAN

- Garcia i Cornellà, Dolors. L'Ocell que no passava els dijous.
Barcelona : Animallibres, 2016. I VERD GAR

González, Olalla. Chivos chivones. Pontevedra : Kalandraka,
2016. I VERMELL G

 Hoffman, Mary. El Gran llibre del cos. Barcelona : Joventut,
2016. I 61 HOF

 Hansel, Gretel i la fada xocolatera. Barcelona : Baula, 2016. I
BLAU H

- Llauradó, Josefina. En Bernat detectiu i els ous de titanosaure
de l'estany de Banyoles. Barcelona : Animallibres, 2016. I
VERD LLA

 Luna, Marta. Tinc una notícia. Barcelona : Baula, 2016. I
BLAU L

 Martín, Andreu. L'Alba s'avorreix. Barcelona : Baula, 2016. I
BLAU M




