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INFANTIL

 
A PARTIR

DE 3 ANYS

NOSALTRES

Som tots iguals? 
Què s’amaga dins del nostre cos?
Per on passa el menjar? 
On estan els bebès abans de néixer?
Descobriu les respostes a aquestes preguntes
en aquest llibre sobre el cos humà, 
pensat per als més petits.

hector dexet

Clica'm

https://aladi.diba.cat/record=b1873307~S171*cat


 
INFANTIL

 
A PARTIR

DE 3 ANYS

EN PINXO I MOZART

A en Pinxo i el seu amic Fonzy els agrada la música 
i recorren París escoltant les melodies de Mozart arreu 
on van: a casa, al metro, al carrer, al parc, a l’òpera. 
Aquest és un conte sonor per compartir amb els més petits 
i entrar en contacte amb la música de Mozart. 
Consulteu altres títols de la col·lecció si us interessen 
altres compositors.

Magali Le Huche

Clica'm

https://aladi.diba.cat/record=b1874404~S171*cat


 
INFANTIL

 
A PARTIR

DE 3 ANYS

Clica'm

LA MUNTANYA

Us animeu a passar un dia a la muntanya 
i gaudir de la natura? 
Endinseu-vos en aquest viatge visual 
per descobrir tot el que podeu fer 
i tot el que podeu trobar-vos a la muntanya
segons l’estació de l’any en què hi aneu. 

XIMO ABADIA

https://zahorideideas.com/la-montana/?lang=ca


 
INFANTIL

 
A PARTIR

DE 3 ANYS

UN COLOR PROPI

Tots els animals tenen el seu color… 
excepte el camaleó! 
Però un dia troba un camaleó com ell i…
Ens encanta aquesta reedició de l’autor de "Frederick" 
i "Neda que neda" amb el seu estil inconfusible: 
color, ritme, temàtica… 
L’amistat, la diversitat, la identitat, l’autoestima 
i la socialització són temes recurrents de la seva obra.

LEO LIONNI

Clica'm

https://aladi.diba.cat/record=b2011828~S10*cat


EL LIBRO DE INVIERNO

Aquest llibre visual ens permet recórrer el poble i la ciutat 
a través de diferents escenes que ens mostren la vida 
de les persones i animals que hi viuen. Així, pàgina rere
pàgina, descobrirem la història de la Susana i de l’Andrea
entre d’altres, i veurem com algunes s’entrellacen.
És un llibre amb moltes lectures, doncs cada personatge
segueix una història i els llocs canvien. 
Un conte per compartir, observar, per posar-hi paraules 
i explicar les històries plegats.

Rotraut Susanne Berner

Clica'm

 
INFANTIL

 
A PARTIR

DE 3 ANYS

https://aladi.diba.cat/record=b1846117~S171*cat


VERME

Verme és un cuc, però no un cuc qualsevol: 
és un dispositiu mecànic capaç de cavar la terra,
netejar-la i fertilitzar-la. Uns homenets de groc són 
els divertits operaris encarregats de fer funcionar 
la màquina.  
Un llibre desplegable en acordió capaç d’estimular 
la imaginació, l’atenció visual dels detalls i la creació
d’històries.

Federico Fernández 
i Germán González

Clica'm

 
INFANTIL

 
A PARTIR

DE 4 ANYS

https://aladi.diba.cat/record=b2012313~S10*cat


 
PRIMÀRIA

 
A PARTIR

DE 5 ANYS

GOTETES

El Taro té un petit problema: cada vegada que fa pipí,
se li escapen unes gotetes. Una vegada que es puja 
els pantalons, ningú no ho nota. El Taro, però, es sent
incòmode i surt al carrer per descobrir si a algú més 
li passa el mateix.
Així comença l’aventura del Taro, que aviat s’adonarà
que tothom amaga algun petit problema que abans 
o després haurà d’afrontar.

Shinsuke Yoshitake

Clica'm

https://aladi.diba.cat/record=b1971889~S171*cat


 
PRIMÀRIA

 
A PARTIR

DE 5 ANYS

UN REGAL DE POR

A la Clariana de la Soca Mil·lenària s’hi celebra 
la Nit mundial de la por, on es troben un cop més 
els monstres que fan més por: la bruixa, el llop, el trol, 
la mòmia, etc. A la mitjanit, tots reben un regal. Però
avui, hi ha un paquet que no esperaven. 
Qui l’envia? Què serà? 
Després d’ "Un sopar de por", les mateixes autores 
ens presenten aquest llibre on reflexionen amb humor
sobre personatges que poden fer por.

Meritxell Martí i Xavier Salomó

Clica'm

https://aladi.diba.cat/record=b2022077~S171*cat


 
PRIMÀRIA

 
A PARTIR

DE 6 ANYS

L'ENEMIC

Ha esclatat la guerra. 
Dos soldats, des de dues trinxeres, es vigilen. 
Passa el temps. Pateixen fred, calor, son, set i gana.
Tenen por.
Què succeirà si descobreixen que tots dos s’assemblen
més del que pensen?
Un llibre que, amb poques paraules, ens demostra 
la irracionalitat de qualsevol guerra.

Davide Cali i Serge Bloch

Clica'm

Clica'm

https://aladi.diba.cat/record=b1543140~S171*cat


 
PRIMÀRIA

 
A PARTIR

DE 6 ANYS

EL LETRERO SECRETO
DE ROSIE

A la Rosie, la protagonista, li agrada interpretar 
altres persones i objectes. Els infants del seu barri 
solen avorrir-se i prefereixen viure als escenaris 
a què els convida la Rosie. 
Sendak descriu, sense fer servir moralitats simplistes 
ni judicis de valor, una infància plena de màgia 
i imaginació, la d’uns infants que viuen en un món 
d'adults que no els fan gaire cas. 
Un bon exemple per als infants: 
avorrir-se és una oportunitat per crear, 
fer servir la imaginació i divertir-se d’una altra manera. 

maurice sendak

Clica'm

https://aladi.diba.cat/record=b1816025~S171*cat


CONSPIRACIÓ A L'OMBRA

Quarta entrega d’aquesta col·lecció de còmics 
en què hi ha molts universos i a tots s’hi pot anar 
des del pati de l'escola. 
En aquest cas, la Martina, la protagonista, està farta
dels Chinki Plonki, les joguines de moda i, durant una de
les avorrides hores del pati, descobrirà una societat
secreta nova que mou els fils a l'ombra per obtenir tot
el benefici possible dels nens i nenes del món!

 el hematocrítico

Clica'm

 
PRIMÀRIA

 
A PARTIR

DE 6 ANYS

https://www.barcanovainfantilijuvenil.cat/libro/decomic/conspiracio-a-l-ombra-9788448955885/


 
PRIMÀRIA

 
A PARTIR

DE 7 ANYS

SENSIBLES

La Martina sovint se sent incòmoda, a vegades li costa
gestionar algunes situacions. Quan hi ha molt xivarri 
a l’autocar de les excursions, per exemple, s’atabala. 
Els del seu voltant no saben què fer ni com ajudar-la.
Sort de l’avi Tomàs, a qui aquestes molèsties 
de la Martina li porten records de quan era petit.
La Martina no vol ser així! 
Fins que un dia,  en una excursió, parla amb un amic
inesperat i descobreix el seu superpoder!
Descobrir la sensibilitat a través d’un conte és una gran
ajuda. Aquest ens ajuda a entendre la sensibilitat 
dels més petits.

Míriam Tirado 
i Marta Moreno

Clica'm

https://aladi.diba.cat/record=b2020864~S171*cat


 
PRIMÀRIA

 
A PARTIR

DE 8 ANYS

SUPER SORDA

Novel·la gràfica que narra com la seva protagonista, 
la Cece, perd audició a causa d'una meningitis. 
La Cece haurà d’acostumar-se al seu audífon 
i a ser diferent de la resta de companys de l’escola 
i amics del barri. 
Una història tendra i divertida, que mostra les dificultats 
de viure en una societat pensada per a oients, 
però que ens ensenya que amb determinació 
i sentit de l’humor tot pot ser una mica més fàcil.

Cece Bell

Clica'm

https://aladi.diba.cat/record=b2006059~S171*cat


 
PRIMÀRIA

 
A PARTIR

DE 8 ANYS

DESTELLOS

Novel·la gràfica en què la Christine acull 
com a inquilina la Moon, una nena segura de si mateixa,
creativa i molt impulsiva. Aviat es fan amigues 
i la Christine coneix una altra manera de viure 
dins de la mateixa comunitat xinesa-nord-americana.
La llibertat que li ofereix la Moon, però, es veu
eclipsada per una mala notícia mèdica. 
Una novel·la que mostra els valors de l’amistat, 
el respecte i la necessitat de créixer lliures.

Jen Wang

Clica'm

https://aladi.diba.cat/record=b1949289~S171*cat
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