Rafel Barceló; Aitana Carrasco,.
L’Agapita, en Berenguer i en Wenceslau: de què rieu?
Barcelona: A Buen Paso, 2011

Un llibre sobre l’arribada a la
terra d’un extraterrestre que
ha d’enviar un informe al seu
planeta sobre de què riuen
els humans, promet ser
qualsevol cosa menys avorrit.
Rialles assegurades tant pel
text com per les il·lustracions
d’aquest àlbum apte per a
totes les edats.

Fred Bernard, François Roca,.
El bomber de Lilliputia.
Barcelona: Comanegra, 2010.

El tàndem d’autors i
il·lustradors francesos ens
porten la història basada en
fets reals d’un nan bomber
al Nova York dels anys 20.
Una espectacular edició de
Comanegra, que permet
gaudir dels ambients
recreats en les il·lustracions
que acompanyen aquesta
història de superació
personal.

Gianni Rodari.
Libro de la fantasía.
Barcelona: Blackie Books, 2011

La jove editorial Blackie ens
proposa no un, ni dos, ni tres,
sino cinc llibres del Gianni
Rodari recopilats en un de sol.
Tot un luxe! Contes a dojo,
especialment recomanats per
llegir ben dosificats i en
companyia, pares i mares amb
nens i nenes, i gaudir de
l’esbojarrada fantasia d’aquest
clàssic de la literatura infantil.

Peter Schössow.
El meu primer cotxe era vermell
Barcelona: Joventut, 2011.
Premi Llibreter 2011 en la categoria
d’àlbum il·lustrat. El jurat ho
justifica per “l’habilitat de l’autor a
l’hora d’harmonitzar l’originalitat
de la història que s’hi explica amb
la tendresa de les il·lustracions i la
combinació de tot això amb les
icones dels senyals de trànsit”.
Explica les aventures de dos
germans a qui el seu avi regala un
antic cotxe de pedals que hauran
d’arreglar abans d’utilitzar i
estrenar-se amb el seu primer
recorregut, que estarà ple
d’obstacles i sorpreses. Per llegir
acompanyat.

Silvia Nanclares i Miguel Brieva
Al final.
Madrid: Kókinos, 2010
Sorprenent llibre, barreja d’àlbum
il·lustrat i còmic. Ple d’imaginació,
poètic, divertit,
intel·ligent,humorístic, amb
curioses referències a històries
clàssiques: Alícia, Pinotxo, Peter
Pan,..
És la història d’un viatge fantàstic,
d’iniciació, d’una nena que s’ha
deixat les claus de casa.
Es pot llegir un cop darrera un altre
i anar descobrint cada vegada
noves referències, nous detalls. Per
mirar-se’l sol.

Béatrice Rodriguez
Ladrón de gallinas.
Barcelona: Libros del zorro, 2009
“Mientras oso y conejo desayunan, y
gallo está distraído, zorro se roba una
gallina. Furiosos, oso, conejo y gallo
se lanzan tras zorro en pos de
proteger la integridad de su amiga.
Porque ¿para qué otra cosa puede
querer un zorro a una gallina sino
para devorarla? La persecución se
prolonga por días y abarca bosques,
montañas y mares. No es fácil
apresar a un zorro astuto. ¿Lograrán
oso, conejo y gallo su cometido? .”
No és nou, és sorprenent,
commovedor. Per mirar i remirar i,
fins i tot, explicar a algú.

Hervé Tullet
Un Llibre
Barcelona : Cruïlla, 2010.

Així de senzill, un llibre ple de
rodonetes que cal fregar, tocar,
sacsejar i bellugar, el somriure
està garantit.
Les rodones canvien de color, es
mouen, s'escapen, tornen i es
reprodueixen.
Hervé Tullet fa una aposta
gràficament atractiva, simple i
colorista que dóna un munt de
sorpreses. Un llibre per petits i
grans, per jugar i riure.

La Fontaine, Jean de, amb il·lustracions de Dedieu.
Les faules de La Fontaine
Barcelona: Cruïlla, 2010

La llebre i la tortuga, El roure i la
boga, La cigonya i la guineu, El
llop i el xai, L’agró, La guineu i el
boc.
Aquest llibre conté totes
aquestes faules clàssiques de les
que podrem gaudir d’una
manera diferent.
Cadascuna d’elles
acompanyades d’un teatre que
es desplega, delicat, poètic,
amb unes il·lustracions
fantàstiques.

Lynne Reid Banks.
Tigre Tigre
Barcelona: Bambu, 2010
Una novel·la que us enganxarà si us
agrada la novel·la històrica, la
d’aventures, les sentimentals i els
contes d’animals. Exòtica i original.
Dos cadells de tigre germans són
arrencats de la jungla i portats a
Roma. El més fort, Brutus, viu en
una gàbia i l’entrenen per matar al
Colosseu. El petit, el Cèsar el regala
a la seva filla Aurèlia. Ella l’estima
moltíssim, el Botes; i Julius, un jove
cuidador, li ensenya com guanyarse la confiança del tigre. Però, per
una broma que es torça, comença
la fatalitat...
A partir de 10 anys

Marta Rodriguez Bosch ; Noemi Villamuza
El dueño del sueño.
Madrid: Los cuatro azules, 2009

Llibre especialmente recomanat
pels nens i nenes més petits que
tenen pors nocturnes.
El llibre, amb molta imaginación y
poesia explica qui cuida els
somnis dels nens.
Es ideal per llegir justament
abans de dormir. De 4 a 7 anys,
aproximadament

Anna Bergua ; Carme Sala .
L’àvia necessita petonets
Canóves i Samalús: Proteus, 2010

Un conte sobre el valor de l’amor
i la tendresa.
Una àvia malalta d’Alzheimer que
manifesta que els petons i mimos
dels seus nets , la poden ajudar a
suavitzar la seva malaltia.

Wafa Tarnowoska.
Les mil i una nits
Barcelona : La Galera, 2010

Els secrets dels contes de la
Xahrazad s’amaguen en la
grandesa d’aquestes mil i una
nits.
Un clàssic indispensable amb
unes maravelloses il.lustracions

Edna López.
En busca del tesoro de Kola .
Barcelona: Edebé , 2011

Una història d’aventures en una
petita illa on el diner ha deixat de
tenir valor i el que més importa
és l’aigua.
Premi edebé de Literatura
infantil

Daniel Menedero, Paula Alenda
La península del tesoro
València: Tàndem , 2011

Cuento que narra desde el punto
de vista de un niño marroquí, la
odisea de los inmigrantes que
tienen que cruzar el estrecho
para llegar a España en busca de
un mundo mejor.
El protagonista es un apasionado
de las novelas de piratas y ve su
viaje por mar como una aventura
en busca de un tesoro

Los Meagrada
Barcelona: Barcanova , 2011

"Los Meagrada’, son unos
simpáticos extraterrestes que
llegan a la Tierra y contemplan
todo con ojos diferentes que les
permiten ver nubes en las
almohadas y castillos en lugar de
casas

"Bebé inteligente. ¿Qué ves?"
Madrid : Susaeta, 2011

¿Qué ves?. Bebé inteligente.
Participa en el proceso de
iniciación al lenguaje de tu bebé
con este libro repleto de siluetas
de animales. Enséñale a
pronunciar sus primeras palabras
y diviértele creando cada día una
divertida historia.

