Dr. Seuss: Quin triaria, que em fes
companyia? Ed. Beascoa, 2016

Keith Negley: Tipus durs (també
tenen sentiments). Ed. Impedimenta

Quin triaries, si poguessis tenir un animal de
companyia? n aquest conte el Dr. Seuss fa
patent una de les situacions més difícils a les
ens hem d'enfrontar a la vida: prendre
decisions. La lliçó és clara: prendre una decisió
no és fàcil, però s'ha de fer.

Una petita gran història que ens
descobreix el més gran de tots els
nostres super poders: l'amor.Les
acolorides i originals il·lustraccions de
Keith Negley, actualment un dels
il·lustradors més prestigiosos, ens fan
veure que els tipus durs, els herois dels
contes, també tenen cor.

Infantil-Cicle inicial

De 5 a 8 anys

Hon-Soon Mi: El regal de
Mitjanit. Ed.Tramuntana

Paul Maar:
Notícies del senyor Bello. Ed. Viena

Llum i Foscor van tenir cinc fills:
Alba, Matí, Migdia, Vespre i
Mitjanit. Quan els cinc dormien
profundament, va venir Temps i els
va xiuxiuejar alguna cosa: Què et
sembla que va passar quan van
obrir els ulls?

Ara que només queden quatre gotes del
famós elixir blau, en Max i el senyor Bello
hauran d’afanyar-se a buscar l’única
ampolleta d’elixir blau que hi ha al món, o
bé descobrir-ne la fórmula secreta…
Aquesta recerca els durà a viure plegats
aventures molt sorprenents, perquè el
secret del xarop màgic podria estar escrit
en un diari antiquíssim que primer de tot
hauran de localitzar.

Infantil-Cicle inicial

De 9 a 12 anys
Mar Benegas: Com adormir un lleó i altres
cròniques verídiques. Pagès editors.

Chris Ridell: L’Ada Goth i el concurs
estrambòtic. Ed. Cruïlla

L’Anna és una nena molt inquieta i molt
intel·ligent, vol ser periodista. Té una germana
petita, la Sol, una àvia, periodista també, que li
regala una gravadora, un avi misteriós, i un pare
i una mare. Fins aquí tot sembla normal. Però,
de sobte, comencen a succeir coses
estranyíssimes a casa seva: l’Anna ho grava tot i
en fa unes cròniques fabuloses.

L'Ada Goth és a punt per rebre els
participants d'un concurs de gossos molt
estrambòtic que es farà a la Mansió
Esgarrifòtila. Però unes petjades
misterioses, uns udols en plena nit i unes
sabates rosegades posaran a prova l'Ada
i els seus amics, que hauran de descobrir
què passa abans no arribi la nit de lluna
plena...

De 5 a 8 anys

De 9 a 12 anys

