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INFANTIL
a partir de 0 anys

BENVINGUDA
Marta Comín

Llibre de joc on, de manera compartida amb el
pare o mare, el nadó pot anar descobrint tot
d’animals desplegant les orelles, nas, ullets…
Cada animalet s’introdueix amb un vers i es
converteix en una experiència sensorial de

l’arribada d’una nova vida.

Clica'm!

http://aladi.diba.cat/search~S1*cat/X?SEARCH=(comin%20benvinguda)+or+(comin%20bienvenida)&searchscope=10&SORT=AX


OH!
Josse Goffin

Reedició d’un clàssic per als més petits de la casa
per a introduir-nos en l’art. Sense paraules i

amb desplegables, les coses no són el que
semblen: un peixet, una tassa de cafè, una poma
de cop es converteixen en altres coses que ni ens

haguéssim imaginat.

Clica'm!

INFANTIL
a partir de 2 anys

http://aladi.diba.cat/search*cat/?searchtype=X&searcharg=oh+goffin&searchscope=10&submit=Cercar


QUATRE CONTES D'AMOR 
Imma Pla

Núvols que es senten tristos.
Pluja que fa pessigolles.
Arbres que passen fred.

Flors que s’obren com sols.
Poesia per grans i petits sobre les estacions de l’any.

 

Clica'm!

INFANTIL
a partir de 2 anys

http://aladi.diba.cat/record=b1905674~S10*cat


UN DÍA CON NIP Y NIMP 
Lionel Serre

 

Els protagonistes són veïns i s'assemblen molt,
fan les mateixes coses, però, en Nimp ho fa a la

seva manera. Un conte que presenta amb humor
els contraris, d'una manera molt simple i jugant

amb l'absurd.

INFANTIL
a partir de 4 anys

Clica'm!

http://aladi.diba.cat/record=b1963363~S10*cat


HISTÒRIES DE RATOLINS 
Arnold Lobel

Set ratolinets se’n van al llit i li demanen al pare 
que els expliqui una història. 

«Faré una cosa millor —diu el pare—,
us explicaré set històries, una per cadascun».

Set històries breus, divertides, originals i
sorprenents per llegir abans d’anar a dormir.

 

Clica'm!

INFANTIL
a partir de 4 anys

http://aladi.diba.cat/record=b1178222~S10*cat


DUES TORTUGUES I UN BARRET 
Jon Klassen

Dues tortugues troben un barret. 
Però elles són dues i només hi ha un barret. 

Com afectarà aquesta troballa a la seva amistat?
Descobreix el que els passa en aquest llibre 

de poques paraules i il·lustracions contingudes 
però molt expressives.

Clica'm!

INFANTIL
a partir de 4 anys

http://aladi.diba.cat/search~S1*cat/X?SEARCH=(klassen%20tortugues)+or+(klassen%20trobat)+or+(klassen%20sombrero)&searchscope=10&SORT=AX
http://aladi.diba.cat/record=b1960537~S10*cat


QUÈ S'AMAGA AL CEL DE NIT?
Aina Bestard

Des de vuit racons diferents del món,
descobrirem les constel·lacions i l’animal que els

dona nom, i, a més, ho farem en forma de
divertides endevinalles.

 

Clica'm!

INFANTIL
a partir de 4 anys

http://aladi.diba.cat/record=b1988233~S171*cat


ELS DIES FELIÇOS 
Bernat Cormand

 

Els dos nens d’aquesta història comparteixen
somnis, reptes, esperances, pors i un primer

amor. Però, tot acaba quan un d’ells marxa del
poble i el sentiment d’abandonament s’apodera

d’un d’ells. 

Clica'm!

INFANTIL
a partir de 5 anys

http://aladi.diba.cat/record=b1901684~S10*cat


QUANT MESURA? 
Mireia Trius i Òscar Julve

Què és un gram? El que pesa un pessic de sal.
Què són 10 graus? La temperatura d’un refresc fred.

Què és un segon? El que trigues a dir «T’estimo».
Visualitza les diferents unitats de longitud, 

superfície, pes, temperatura i temps 
a partir de comparacions senzilles i divertides.

 

Clica'm!

INFANTIL
a partir de 5 anys

http://aladi.diba.cat/search~S1*cat/X?SEARCH=((Mireia%20Trius%20Julve%20mide)%20or%20(Mireia%20Trius%20Julve%20quant%20zahori))&searchscope=10&SORT=AX
http://aladi.diba.cat/record=b1960537~S10*cat


GOTETA 
Stéphanie Joire

Un àlbum que té forma d'acordió que mostra el
cicle de l'aigua, un viatge d'una gota des del

núvol i que arriba al mar i torna cap al núvol.
Aquest llibre de coneixements també parla sobre
l'amistat, d'una manera imaginativa i cuidada.

 

Clica'm!

INFANTIL
a partir de 5 anys

http://aladi.diba.cat/search*cat/?searchtype=X&searcharg=St%C3%A9phanie+Joire&searchscope=10&submit=Cercar


COM ES FA UN BEBÈ? 
Anne Fiske

Explicar als infant el procés reproductiu és
incòmode per moltes famílies, però aquest llibre,
que agrada a infants i adults, diverteix i explica a
través d’il·lustracions com es crea la vida en el cos

femení.

Clica'm!

INFANTIL
a partir de 5 anys

http://aladi.diba.cat/search*cat/?searchtype=X&searcharg=anna+fiske&searchscope=10&submit=Cercar


¿MAU IZ IO?
Carson Ellis

Els personatges d'aquest àlbum parlen en
"insecte" i estan molt interessats en una planta,
quan floreix i quan una aranya l'envaeix. El cicle

de la vida, el temps i la mort apareixen en
aquest conte amb atenció als sentiments i estats

d'ànim dels insectes.
 

Clica'm!

INFANTIL
a partir de 5 anys

http://aladi.diba.cat/record=b1847693~S10*cat


¡DE AQUÍ NO PASA NADIE!
Isabel Minhós Martins

Un general ha decidit que no es pot passar a la
pàgina de la dreta per poder ser l'heroi de la

història, però, a la pàgina de l'esquerra comença
a acumular-se molta gent que no entén per què
aquesta prohibició. Els colors vibrants sobre el

fons blanc relaten aquesta història antibel·licista
que demostra el poder que pot tenir la

ciutadania i la democràcia.
 

Clica'm!

PRIMÀRIA
a partir de 6 anys

http://aladi.diba.cat/search~S171*cat/?searchtype=X&searcharg=Isabel+Minh%C3%B3s+Martins+pas*&searchscope=171&sortdropdown=-&SORT=D&extended=0&SUBMIT=Cerca&searchlimits=&searchorigarg=aEllis%2C+Carson


DUELO AL SOL 
Manuel Marsol

Un homenatge als films de western, amb humor i
tendresa un duel entre un nadiu americà i un

vaquer, que sempre tenen contratemps que
endarrereixen els seus plans per enfrontar-se. 

 

Clica'm!

PRIMÀRIA
a partir de 6 anys

http://aladi.diba.cat/record=b1923193~S10*cat


PRIMÀRIA
a partir de 6 anys

EL POLL
Elise Gravel

A la col·lecció Animalejos trobarem animals dels
quals no se sol parlar. Alguns diuen que són

lletjos i altres que són desagradables. El poll, el
cuc, el ratpenat, la rata…

Clica'm!

http://aladi.diba.cat/search~S1*cat/X?SEARCH=(elise%20gravel%20poll)+or+(elise%20gravel%20ratpenat)+or+(elise%20gravel%20cuc)&searchscope=171&SORT=AX


PRIMÀRIA
a partir de 6 anys

AVNI
Romain Pujol, Vincent Caut

Avni seria un nen normal si no fos perquè té
alguns poders especials: pot estirar el cos, pot

fer-se invisible, es pot transformar en qui
vulgui, pot canviar de color i algunes coses més.

Però tot i això, segueix sent un nen com els
altres...

Clica'm!

http://aladi.diba.cat/search~S1*cat/X?SEARCH=(Avni%20pujol)&searchscope=10&SORT=AX


EL NIÑO, EL TOPO, EL ZORRO Y EL CABALLO 
Charlie Mackesie

Un conte que explica de manera sensible i
delicada com trobar la felicitat en les petites

coses. Es tracta el valor de l'amistat i l'amor a
través de grans preguntes. Una fàbula sobre

l'amabilitat i l'esperança.
 

Clica'm!

PRIMÀRIA
a partir de 7 anys

http://aladi.diba.cat/search~S1*cat/X?SEARCH=(Charlie%20Mackesy)&searchscope=171&SORT=AX
http://aladi.diba.cat/record=b1960537~S10*cat


¿DÓNDE CRECE EL DINERO?
Laura Mascaró

Aprendre a gestionar l'economia no és senzill, per
això, en aquest llibre s'expliquen diversos tipus

d'economia (subsistència, bescanvi...) i també d'on
provenen els diners, amb una combinació

d'exemples bàsics, anècdotes i fets històrics.

Clica'm!

PRIMÀRIA
a partir de 7 anys

http://aladi.diba.cat/record=b1932215~S10*cat


RETAHíLAS DE CIELO Y TIERRA 
Gianni Rodari

Cançoner i poemari on es coneix la família
Puntoycoma, que viu la tragèdia d'una coma i el
triomf d'un zero. A més es poden trobar contes
del revès i altres històries amb el fantàstic estil

Rodari.
 

Clica'm!

PRIMÀRIA
a partir de 8 anys

http://aladi.diba.cat/search~S1*cat/X?SEARCH=((rodari%20tirallongues)%20or%20(rodari%20retahilas))&searchscope=10&SORT=AX


HISTÒRIA DE LA MÚSICA PER A NENS
Mary Richards, David Schweitzer, Rose Blake

Què és la música? Com la creem? Com la sentim?
Com la veiem? Com la interpretem i escoltem?

Què passarà amb la música al futur? Una
proposta fantàstica i didàctica per tots aquells

que porten el ritme a dins. 
 

Clica'm!

PRIMÀRIA
a partir de 8 anys

http://aladi.diba.cat/record=b1987762~S171*cat


FRANK: LA INCREÏBLE HISTÒRIA D'UNA
DICTADURA OBLIDADA

Ximo Abadia
 

Aquest llibre narra la vida del dictador Franco,
des del seu naixement fins a la seva mort, per
explicar als infants aquest període històric. Un

àlbum il·lustrat que simplifica de manera icònica
i simbòlica l'adoctrinament a través de la por.
Una bona manera de mostrar una etapa fosca

que no s'ha d'oblidar.
 

Clica'm!

PRIMÀRIA
a partir de 8 anys

http://aladi.diba.cat/search~S1*cat/X?SEARCH=(frank%20abadia)&searchscope=171&SORT=AX


LA MOLLY I EL MISTERI MATEMÀTIC
Eugenia Cheng

 
 

La Molly haurà de resoldre infinits reptes
matemàtics en mons replets de pistes i solapes,

colors i misteris. Una manera ben entretinguda i
creativa de pensar, comptar, fer operacions i

trobar solucions! 

Clica'm!

PRIMÀRIA
a partir de 9 anys

https://aladi.diba.cat/record=b1986240~S171*cat
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LECTURES!
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