
Què   llegirem   aquest   Nadal   2020...?     
Grup   Motor   de   Promoció   de   la   lectura   a   l’Escola   La   Flor   de   Maig     

Què   llegirem   aquest   Nadal   2020…?   
Pels   germans   pe�ts   (0   -   3   anys)     

  
A   veure   si   em   trobes    /   Surya   Sajnani.   Ed.   La   Galera   

  
Després   d’ A   veure   si   em   veus,    arriba   la   segona   part   d’aquest   llibre   de   
cartró   de   gran   format.   Cada   doble   pàgina   conté   un   mosaic   de   color   en   el   
qual   hi   ha   amagats   sis   objectes   quo�dians:   des   d'animals,   aliments   i   
plantes   fins   als   estris   més   variats.   En   cada   pàgina,   es   planteja   el   repte   de   
trobar   una   forma   geomètrica   que   també   està   amagada   al   mosaic.   A   
través   de   la   repe�ció,   es   poden   anar   assentant   els   primers   conceptes.   
Vint   pàgines   plenes   de   color   i   amb   molts   estris   quo�dians   perquè   els   
nens   es   diverteixin   aprenent.   A   par�r   d’un   any   

  
En   castellà:    A   ver   si   me   encuentras   

  

  

  
Una   nena   es   vesteix.   Primer   ve   la   samarreta.   I   el   ves�t   i   les   sabatetes.   
Però,   on   va   cada   peça?   La   protagonista   juga   amb   el   lector   tot   buscant   la   
seva   complicitat   i   el   seu   somriure.   Les   pàgines   desplegables   ens   
ensenyen   com   s’equivoca   per   després   posar   la   peça   de   roba   al   seu   lloc.   

  
Aquest   és   el   primer   �tol   de   la   col·lecció   «Que   Ya   Sé».     
En   castellà:    Ya   sé   ves�rme   sola   

Bona   nit,   lluna    /   Margaret   Wise   Brown   ;   il·lustracions   de   Clement   Hurd.  
Ed.   Corimbo     

  
Clàssic   imprescindible.    És   hora   d'anar   a   dormir.   El   nadó   mira   al   seu   
voltant   i   va   dient   bona   nit   a   totes   les   persones   i   coses   que   l'envolten.   El   
ritme   poè�c   es   combina   amb   la   il·lustració.   Ha   venut   més   de   10   
millions   de   còpies   a   tot   el   món.   A   par�r   de   2   anys.   

  
En   castellà:    Buenas   noches,   luna   

Ja   sé   ves�r-me   sola    /   Elena   Odriozola.   Ed.   Modernas   El   Embudo   

  
  

Fruita    /   Paula   E.   Font,   Teresa   Bellón.   Ed.   Flamboyant   
  

«Passem   temps   junts»   és   una   col·lecció   en   tercera   persona   del   plural.   El   
focus   d’atenció   el   posem   en   aprendre   a   gaudir   del   temps   plegats,   adults   
i   infants,   i   a   fer   par�cips   els   nens   i   nenes   de   les   nostres   ac�vitats   
habituals,   en   la   mesura   del   que   és   possible.   Comencem   amb   una   
proposta   senzilla:   cuinar   junts!   
Una   col·lecció   amb   mecanismes   per   iniciar-se   en   el   mètode   Baby-Led   
Weaning   (BLW).   Altres   �tols:    Amanida    i    Pasta   

  
                                                  En   castellà:    Fruta ;    Ensalada ;    Pasta   
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Educació   infan�l   (3-5   anys)   
Ficció   

  
Casa   teva,   casa   meva    /   Marianne   Dubuc.   Ed.   Joventut   

  
Al   carrer   de   les   Galetes,   número   3,   estan   preparant   una   festa.   ¡Avui   és   
l’aniversari   del   Conillet!   Tots   els   veïns   hi   estan   convidats.   A   casa   dels   
Eriçons,   de   les   Guineus,   a   totes   les   cases   es   preparen   per   passar   un   dia   
molt   especial.   En   aquest   llibre   de   gran   format,   el   text   només   narra   la   
història   de   la   família   Conill,   però   el   lector   pot   entretenir-se   a   observar,   en   
cada   pis,   la   vida   dels   veïns   plena   de   detalls   sorprenents.   

  
En   castellà:    Tu   casa,   mi   casa   

  
El   Pe�t   manual   de   l'amabilitat    /   Francesca   Pirrone.   Ed.   Thule   

  
És   fàcil   ser   amable…   Només   cal   donar   les   gràcies,   regalar   un   somriure,   
oferir   ajuda…Quan   ets   amable,   els   altres   també   ho   són.   No   és   increïble?   
Un   porquet   dolç,   diver�t   i,   sobretot,   molt   amable   ens   dóna   les   claus   per   ser   
bona   gent.   

  
En   castellà:    Pequeño   manual   de   la   amabilidad   
    
  
  

La   Poko   i   el   �mbal    /   Ma�hew   Forsythe.   Ed.   Andana   
  

L'error   més   gran   dels   pares   de   la   Poko   va   ser   regalar-li   un   �mbal.   Ja   havien   
comès   altres   errors...,   però   el   �mbal   va   ser   l'error   més   gran.   Animada   per   
son   pare,   Poko   surt   al   bosc   amb   el   �mbal.   Hi   ha   tant   de   silenci   que   Poko   
comença   a   tocar   el   �mbal   per   fer-se   companyia.   Ràpidament   s'afegeixen   un   
mapatxe   que   toca   el   banjo,   un   conill   que   toca   la   trompeta...   una   mul�tud   
d'animals   els   seguien   i   gaudien   de   la   música.   

  
En   castellà:    Poko   y   su   tambor   

  
Un   Vampir   perilloz    /   José   Carlos   Andrés   ;   Gómez.   Ed.   NubeOcho   

  
Un   vampir   que   ha   de   passar   un   examen   d’ensurts   per   no   ser   un   pelador   de   
plàtans.   Amb   l’ajuda   d’una   amiga   podrà   arribar   a   fer   molta   por.   

  
En   castellà:    Un   vampiro   peligrozo   

  
  
  
  

  
Xxt!   A   dormir    /   Dorothée   de   Monfreid.   Ed.   Harperkids   

  
Ja   és   de   nit,   tothom   dorm,   tret   d'en   Rocky,   que   s'ha   desvetllat   per   culpa   d'en  
Boris,   que   no   para   de   roncar.   
Demana   a   en   Cuca   que   li   llegeixi   un   conte.   En   Johnny   es   desperta,   la   Lulú   es   
remou.   Mentre   que   en   Kira   obre   un   ull,   en   Omar   ja   no   vol   estar-se   al   llit.   Amb   
l'aldarull   que   hi   ha   a   l'habitació,   en   Boris   con�nua   roncant!   

  
En   castellà:    ¡Shhh!   A   dormir   
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Còmic   
  

El   Món   d'en   Mik i    /   guió   i   dibuixos:   Miguel   B.   Núñez.   Ed.   Bang   (Col.   Mamut,   
el   meu   primer   còmic,   3+   anys)   

  
En   Miki   és   molt   atrevit,   i   no   dubta   ni   un   segon   a   seguir   una   papallona   que   
passa   per   aquí.   Passarà   per   mol�ssims   perills   sense   ni   tan   sols   adonar-se'n.   
¡Per   a   lectors   amb   nervis   d'acer!   

  
En   castellà:    El   mundo   de   Miki   

  
  

Coneixements   
  

Aviat   em   curaré    /   il·lustracions:   Doris   Rübel.   Ed.   Blume   
  

Descobreix   el   món   de   forma   diver�da   a   través   de   les   pàgines   d'aquest   
llibre,   en   el   que   trobaràs   respostes   a   moltes   preguntes   per   a   nens   i   nenes   
de   2   a   4   anys.   Per   què   a   vegades   et   poses   malalt?   Què   fa   el   pediatre?   *   Què   
has   de   fer   per   tenir   salut?   

  
En   castellà:    Pronto   me   curaré   

  
  

L'Obra   :   els   docs   en   forma    /   il·lustracions   de   Robert   Barborini   [i   3   més].   Ed.   
Combel   

  
Un   llibre   tot   cartró   de   no-ficció   amb   un   centenar   d'il·lustracions   amb   les   
eines,   els   espais   i   els   oficis   que   podem   trobar   en   una   obra   de   construcció,   
amb   dibuixos   detallats   i   agrupats   per   seccions.   Un   vocabulari   exhaus�u   per   
als   pe�ts   constructors!   

  
En   castellà:    En   la   obra   

  
Què   ens   cal?     /   Gianni   Rodari   ;   Silvia   Bonanni.   Ed.   Kalandraka   

  
"Per   fer   una   taula   ens   cal   la   fusta,   per   fer   la   fusta   ens   cal   un   arbre,   per   fer   
un   arbre…"   L’obra   de   Gianni   Rodari   és   essencial,   és   l’exemple   perfecte   de   
com   l’autor   conver�a   les   paraules   i   les   idees   en   joguina   poè�ca   i   
intel·ligent.   Una   lectura   que   el   cantautor   italià   Sergio   Endrigova   conver�r   
en   cançó,   i   que   en   Catalunya   va   ser   musicat   per   Toni   Giménez.   

  
En   castellà:   ¿Què   hace   falta?   

  
  
  

Trens    /   Sophie   Prénat,   Vinciane   Schleef.   Ed.   Cruïlla   
  

Un   llibre   ple   de   peces   mòbils   per   obrir   les   portes   d'un   tren,   passejar   per   les   
estacions,   saber   que   fa   un   conductor,   conèixer   la   història   dels   ferrocarrils…   
De   la   col·lecció   El   llibre   que   es   mou   

  
En   castellà:    Trenes   
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Cicle   inicial   (6-8   anys)     
Ficció   

  

  
En   castellà:    Los   Carpinchos   

  
  

El   Conill   i   la   moto    /   Kate   Hoefler,   Sarah   Jacoby.   Ed.   Flamboyant   
  

El   nostre   conill   vivia   en   un   camp   de   blat   molt   tranquil,   i   no   se   n’havia   
mogut   mai   –ni   un   sol   cop–,   tot   i   que   cada   nit   somiava   que   ho   feia.   El   gos,   
en   canvi,   s’havia   passat   mitja   vida   recorrent   el   país   en   moto.   Li   agradava   
mol�ssim   parlar   sobre   els   llocs   on   s’havia   sen�t   més   viu.   Però   un   mal   dia   
el   gos   se’n   va   anar,   i   no   va   poder   explicar   més   històries   al   conill.   

  
        En   castellà:    El   conejo   y   la   motocicleta   

  
Mare   Medusa    /   Ki�y   Crowther.   Ed.   Ekaré   

  
Una   nit   en   què   el   vent   bufa   amb   una   força   terrible,   dues   dones   caminen   
a   pas   viu   cap   a   casa   de   la   Mare   Medusa.   La   gran   tasca   de   la   vida   
comença,   i   després   d’unes   quantes   hores   d’esforç,   Irisada   treu   el   cap.   La   
Mare   Medusa   està   feliç   amb   l’arribada   de   la   seva   filla,   la   resguarda   entre   
els   seus   cabells   i,   sobretot,   la   protegeix   del   món.   Però   Irisada   vol   ser   
como   tot   sels   altres   nens   i   nenes.   

  
En   castellà:    Madre   medusa   

  

  
  

Un   Sopar   de   por    /   [text:]   Meritxell   Mar�   ;   [il·lustracions:]   Xavier   Salomó.   
Ed.   Cruïlla   

  
Aquesta   nit   se   celebra   un   sopar   de   gala   que   reuneix   els   personatges   més   
malvats   del   món.   Quines   viandes   deu   haver   preparat   el   xef   Jean-Col   
Trinxat?   Aixequeu   les   solapes   i   ho   sabreu.   
Un   conte   terroríficament   diver�t.   

  
En   castellà:    Una   cena   monstruosa   

  
Còmic   

Els   Capibares    /   Alfredo   Soderguit   
  

El   dia   que   van   arribar   aquells   animals   estranys,   grossos   i   peluts,   ningú   
no   ho   va   dubtar:   NO!   No   hi   havia   lloc   per   a   ells.   Però   els   capibares   no   
podien   tornar   a   casa   seva,   perquè   la   temporada   de   caça   havia   
començat…   Així   doncs,   capibares   i   gallines   hauran   d’iniciar   una   
convivència   que   serà   una   revelació.   

Oliver   Bu�on   és   una   nena    /   Tomie   de   Paola.   Ed.   Kalandraka   
  

L'Oliver   és   diferent:   gaudeix   de   la   natura   i   la   lectura,   juga   amb   nines   
retallables   i   li   encanta   disfressar-se   per   cantar   i,   sobretot,   per   ballar.   Al   
seu   pare   li   agradaria   que   prac�qués   esports   però,   la   seva   manca   
d'habilitats   per   a   l’exercici   �sic   fa   que   els   altres   nens   de   l'escola   el   
marginin,   se’n   riguin   d'ell   i   l'in�midin.   Reedició   d’aquest   clàssic   de   
1979.   

  
En   castellà:    Oliver   Bu�on   es   una   nena   
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El   Fèlix   i   la   Calcita    /   guió   i   dibuixos:   Artur   Laperla.   Ed.   Beascoa   
  

  
Coneixements   

  
Infinit   :   els   cicles   màgics   de   l'univers    /   textos:   Soledad   Romero   Mariño   ;   
il·lustracions:   Mariona   Cabassa   

  
Totes   les   coses   que   hi   ha   en   l’univers,   quan   arriben   a   la   seva   fi,   
comencen   de   nou.   Res   desapareix   del   tot,   tot   es   transforma   una   i   una   
altra   vegada.   Quan   l’hivern   acaba,   neix   la   primavera.   Després   de   la   nit,   es   
desperta   un   nou   dia.   I   del   fruit   caigut   a   terra,   en   creix   un   arbre…   

  
En   castellà:    Infinito   :   los   círculos   mágicos   del   universo   

  
Jo,   Alfosina    /   Joan   Negrescolor.   Ed.   Thule   

  
Alfonsina   Strada,   des   de   pe�ta,   sen�a   passió   per   anar   amb   bicicleta,   tant   
que   es   va   fer   ciclista.   Va   haver   de   marxar   de   casa,   va   haver   de   ves�r-se   
com   un   noi   i   lluitar   contra   les   convencions   socials   per   compe�r,   però   va   
aconseguir   ser   la   primera   dona   ciclista   a   par�cipar   al   Giro   d’Itàlia   (1924).   
Coneguda   com   la   Reina   del   Pedal,   avui   és   un   símbol   de   lluita   i   resistència.   

  
En   castellà:    Yo,   Alfonsina   

  
Nenes   i   nens   :   cadascuna,   cadascun   diferent    /   Aingeru   Mayor,   Susana   
Monteagudo.   Ed.   Litera   

  
Un   llibre   per   a   obrir-se   a   la   incompresa   i   bonica   paraula   DIVERSITAT.   
Material   didàc�c   d’educació   sexual   on   els   protagonistes   ens   expliquen   els   
seus   gustos,   preferències,   vivències   i   les   seves   maneres   de   ser:   únics,   
necessaries   i   irrepe�bles!   Reivindicant   el   dret   a   visibilitzar-se:   visca   la   
diversitat!   

  
En   castellà:    Niñas   y   niños   :   cada   una,   cada   uno,   diferente   

  
La   Vida   secreta   dels   virus    /   Col·lec�u   Ellas   Educan,   Mariona   Tolosa   
Sisteré   

  
Després   de   La   Vida   secreta   dels   mocs   i   La   Vida   secreta   de   les   pupes,   
arriba   molt   adientment   aquest   nou   �tol   de   la   col·lecció.   
Una   eina   per   familiaritzar   els   infants   amb   els   virus,   saber   com   
protegir-se’n   i   descobrir   que   la   majoria   d’ells   són   inofensius!   
Con�nguts   rigorosos   i   molt   accesibles,   escrits   pel   col·lec�u   de   dones   
cien�fiques   Ellas   Educan.   

  
En   castellà:    La   vida   secreta   de   los   virus    

Èpic!   Una   trol   ha   aparegut   a   l'habitació   del   Fèlix!   Però...   ecs!   Fa   pudor   
de...   formatge   florit!   Es   diu   Calcita,   s'ha   esmunyit   pel   bagul   de   les   
joguines   i   menja   pedres,   sí,   sí,   pedres!   El   Fèlix   descobrirà   que   casa   seva   
connecta   amb   el   món   dels   trols,   on   viatjarà   amb   la   Calcita   i   s'adonarà   
que   fa   anys   que   aquestes   criatures   estan   barallades   amb   els   gnoms.   
Aconseguirà,   el   Fèlix,   que   trols   i   gnoms   tornin   a   ser   amics?   I   serà   a   temps   
d'arribar   a   casa   per   sopar?   

  
En   castellà:    Félix   y   Calcita   
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Us   desitgem   unes   bones   festes!   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Finalment,   ens   agradaria   compar�r   aquesta   informació   per   un   Nadal   més   solidari:   
  

  
  

El   sac   de   llibres:   aquest   Nadal   regalem   
una   nova   història!   
Aquest   any   volem   aconseguir   que   més   de   300   nens   i   adolescents   entre   1   i   15   anys   rebin   un   
llibre   de   regal   per   Nadal.   Ens   ajudes?   
h�ps://www.�meout.cat/barcelona/ca/no�cies/el-sac-de-llibres-aquest-nadal-regalem-una-nova-his 
toria-120720     
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