Lectures recomanades: Educació infantil (Aprenc a llegir)
Recull dels millors llibres infantils i juvenils, elaborat pels assistents al Seminari de Biblioteques del Baix
Empordà: ESC Joan de Margarit, Esc Pi Verd, Esc Torres Jonama (Montras), Esc l’Ardenya, Esc Carrilet,
Esc La Sínia, Col∙legi Cor de Maria i amb la Col∙laboració de la Biblioteca de Palafrugell

Alícia al país de les meravelles amb poups, música i sons
Autor: 
Lewis Carroll; Adptació Bibby Hamilton
Il∙lustrador: 
Richard Johnson.
Editorial: 
Macmillan
Argument: 
Presenta les aventures d’Alicia amb espectaculars desplegables
popups i sents sons com la protagonista cau pel forat i com es trenquen els
vidres de l’hivernacle del conill o com toquen les trompetes les cartes que
escorten la reina de cors.
Ressenya: l
libre que entusiasma als nens i nenes ja que a més de la història
que explica és una petita obra d’art.
Enllaços d’interès: 
Para l’orella
La capsa dels tresors
Autor: 
Jordi Cervera
Il∙lustrador: 
Sebastià Serra
Editorial: C
ombel
Argument: 
Una història de detectius en forma de popup! El cas es presenta
difícil: la Mireia, una nena de 4 anys, ha perdut la seva capseta dels tresors;
el Conill Guatson, expert detectiu, l’ajudarà a recuperarla després de regirar
totes les habitacions de la casa amb constància i una bona dosi de
paciència.
Ressenya
: El llibre inclou al final una capseta per muntar i està ple de
jocs,amb solapes i portes que amaguen sorpreses.

La Rínxols d’or
Autor: 
Annelore Parot
Editorial: 
Planeta
Argument : 
Un dia, la mare óssa va preparar una sopa boníssima. Com
que estava massa calenta, per fer temps els tres óssos van decidir sortir a
passejar.
Ressenya:
Un llibre que podràs llegir acariciant els seus originals dibuixos de
textures.
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Mama no puc dormir.
Autor: 
Briggitte Raab
Editorial: 
Takatuka
Argument : 
De vegades passa que és completament impossible agafar el
son. Però quina és la millor posició per dormir?Una nena petita no es pot
adormir i la seva mare li explica com dormen els diferents animals: el
lleopard…
Ressenya: M
entre el text aporta una interessant informació sobre com
dormen set espècies d
animals, les il∙lustracions ens permeten observar com
va passant el temps, a mesura que la mare intenta fer dormir la filla.Una
forma original de tractar amb la mainada un tema tan controvertit com és
l'hora d'anar a dormir.
Bestioles i bestiasses
Autor: 
Coral Roma
Editorial: 
Cruïlla
Argument : 
Llibre de gran format amb fotografies increïbles i immenses
pàgines desplegables per veure animals, petits i grossos, a la seva mida real.
Ressenya:
Per tenir al racó de natura i mirar moltes vegades...

Tu i jo
Autor: 
Álex Meléndez i Beatriz Dapena
Editorial: 
Jaguar
Argument: 
És un poema d’amor, escrit e il∙lustrat des d’una visió innocent,
pura i senzillament delicada que descriu aquest fil que ens uneix…
Ressenya:
Tota una declaració d’amor amb unes il∙lustracions precioses i
molt cuidades.

Blancs, negres i virolats
Autor: 
Coral Roma
Editorial: 
Cruïlla
Argument : 
Llibre de gran format amb fotografies increïbles i immenses
pàgines desplegables per veure animals, petits i grossos, a la seva mida real.
Ressenya:
Per tenir a l’aula al racó/ ambient de natura i mirarlo moltes
vegades…
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Col∙lecció contes de faula.: La rateta presumida, la bella dorment...
Autor: 
Diversos
Il∙lustrador
: Chantal Vizcaino
Editorial: 
Vicens Vives
Argument: 
la col∙lecció Contes de Faula està pensada per facilitar l'accés a
la lectura als nens i a les nenes a través de contes populars coneguts.
Ressenya:
Amb il∙lustracions espectaculars i uns textos adaptats a les
seves capacitats lectores, s'aconsegueix que aprenguin i gaudeixin alhora.
Al final de cada conte hi ha activitats d'animació a la lectura que seran
dirigides pels familiars o pels docents.

Col∙lecció Sóc… La granota, la taronja, la vaca, l’aire…
Autor: 
Carmina del Río
Il∙lustrador
:
Editorial: 
Edisama
Argument: 
Col.lecció de llibres de coneixements i consulta adreçats també
a Cicle Inicial.
Ressenya:
Són llibres editats en lletra de pal i il.lustrats amb fotografies Una
col.lecció que apropa als nens i nenes a adquirir coneixements i informació
sobre diferents temàtiques: l' abella, la granota,la vaca,el tomàquet,la
taronja,l' aire,l' aigua ,el foc,el sol, el sistema solar,l' alimentació la
diversitat..."
L’amor de l’Splat
Autor: 
Rob Scotton
Il∙lustrador
:
Editorial: 
Jaguar
Argument: 
És Sant Valentí i l´Splat té una targeta especial par a algú que li
agrada més que les varetes de peix. Es diu Kitten, peró sembla que a ella no
li agrada tant perquè sempre el fa empipar...
Ressenya:
Una divertida història de sentiments on, en aquest cas, els
protagonistes són dos gatets, però també podríeu ser vosaltres! Conte molt
dolç i molt divertit.
L’ou de l’eriçó
Autor: 
Nozomi Takahashi
Il∙lustrador
:
Editorial:
Tramuntana
Argument: 
Un llibre molt senzill protagonitzat per un eriçó que veu com
l'ànec cova els seus ous i decideix també covarne un convençut que d'ell en
sortirà un petit eriçó…
Ressenya:
.Les il∙lustracions són divertides i el text és simple. Posa de
manifest valors com la constància, la tenacitat i la importància de tenir cura
d'allò que estimem.. És un conte amb sorpresa final que agradarà als més
petits de casa i despertarà el somriure dels adults
.
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El veí llegeix un llibre
Autor: 
Koen Van Biesen
Il∙lustrador
: Koen Van Biesen
Editorial:
Tramuntana
Argument:
El veí és el protagonista d'aquesta història i avui s'asseu a la
seva cadira perquè vol passar una estona llegint amb tranquil∙litat; busca el
seu raconet de pau i calma; només vol gaudir en silenci de la màgia del llibre
que ha escollit. De cop i volta, però, la nena que viu al pis del costat juga a
pilota, canta una cançó, toca el tambor i fa molt soroll...
Ressenya: A
quest àlbum il∙lustrat ens parla de la lectura, però també de la
convivència, el respecte i la tolerància. Les il∙lustracions són fantàstiques,
plenes de petits detalls i molt expressives
Podeu veure un
vídeo sobre l'àlbum
Col∙lecció “Petits contes” El tres porquets
Il∙lustrador
: Bernadette Cuxart
Editorial:
Baula
Argument:
La Col∙lecció Petits Contes és un recull de contes populars
Ressenya:
Permeten treballar la comprensió lectora en sis escenes; Estan
Escrites en lletra de pal; Treballen la lectura de la imatge i es poden implicar
els adults en la lectura amb els infants.

Rinxols d’or. Pop Up
Autor: 
Meritxell Martí
Il∙lustrador
: Xavier Salvador
Editorial:
Combel
Argument:
Els autors presenten una Rínxols d’Or molt divertida i una nova
visió del conte clàssic.
Ressenya
: Els escenaris popup d'aquest llibre son com un teatrí.
Representen l’essència i la màgia del conte tradicional.
Mira mira
Autor: 
Édouard Manceau
Il∙lustrador
: Édouard Manceau
Editorial:
Cruïlla
Argument:
Podràs trobar coses de tots els colors, formes i mides? Coses
que són amunt o coses que són avall? Coses lluny i d’altres a prop? Coses
quietes i coses que es mouen? Coses que fan soroll? Brillants? Escrites?
Suaus?
Ressenya
: és un llibre màgic per aprendre divertintse.
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