PER COMPARTIR
Herbari
Adrienne Barman. (Ed. LIbros del Zorro Rojo)
Una enciclopèdia il•lustrada, original
i sorprenent, que recull tota mena de
plantes i vegetals.

Ets un lleó! Postures de ioga per a nens
Taeeun Yoo. (Ed. Ekaré)
Set postures de ioga per començar el
dia

El libro del futuro
Joana Carro i César Sánchez. Il. María Ramos.
(Ed. Fulgencio Pimentel)
Una capsula que viatjarà a través del
temps i l’espai i tornarà a les teves
mans.

SEMINARI DECOORDINACIÓ DE BIBLIOTEQUES
ESCOLARS
PLA DE FORMACIÓ DE ZONA SE – CRP DE GRÀCIA
ESC Baldiri Reixac
ESC Josep Maria de Sagarra
ESC Josep Maria Jujol
ESC Pau Casals-Gràcia
ESC Pare Poveda
ESC Turó del Cargol
ESC La Farigola de Vallcarca
Escola Gravi

Col·labora:
Oblit Baseiria de la Llibreria Casa Anita
Els llibres també els podreu trobar a les
Biblioteques Públiques de Gràcia:
Biblioteca Jaume Fuster
Biblioteca Vila de Gràcia
Biblioteca Vallcarca i Penitents

Guia de Lectura
Estiu 2018
Educació Infantil
Cicle Inicial

EDUCACIÓ INFANTIL
La casa de les quatre estacions
. Roger Duvoisin. (Ed. Alba)
Una família compra una casa al
camp però és molt vella i necessita
reformes i, sobretot, caldrà triar un
bonic color per a la façana, les
finestres....

Retrat de família
Lluís Farré. (Ed. Combel)
La nostra família, en les coses
bones i en les dolentes, és única.
Primeres lectures en lletra de pal.

Petit arbre
Jenny Bowers. (Ed. Brúixola)
Recorre les estacions de l’any amb
el teu amic Petit Arbre. Aixeca les
vint-i-cinc solapes sorpresa i aprèn
un munt de paraules noves!

El cargol i la balena
Julia Donaldson i Axel Scheffler. )Ed. Brúixola)
El petit cargol somia amb conèixer
el món. Una nit s’enfila a la cua
d’una enorme balena i tots dos se’n
van a viure aventures.

Vint badalls
Janes Smily. Il. Lauren Castillo. (Ed. Corimbo)
Passar tot un dia a la platja mereix
un bon descans i una bona
dormida, però la Lucy no acaba
d’agafar el son...

CICLE INICIAL
La casa dels ratolins.
El Sam i la Júlia se’n van de pícnic
Karina Schaapman. (Ed. Blackie Books)
El món en miniatura de la casa dels
ratolins. Una casa diferent a totes
les altres. Aquest cop el Sam i la
Júlia se’n van de pícnic al parc però
un petit accident farà canviar els
plans!
La cebra bajo la cama
Markus Orths. Il. Kerstin Meyer. (Ed. Lóguez)
La Hanna ha arribat de nou al barri
i un dia es troba una zebra sota el
llit. I la zebra l’acompanyarà en la
descoberta de la nova escola, els
companys, el barri....

A dalt i abaix
Kate Messner. Il. Christopher Silas Neal. (Ed. Corimbo)
Una descoberta dels éssers vius de
l’hort: des de les plantes i flors als
animals petits i grans, els de dalt i
els de sota terra.

Per fer el retrat d’un ocell
Jacques Prévert. Il. Mordica Gerstein. (Ed. Kalandraka)
Una petita meravella. Un cant a la
llibertat, la natura i l’art.

Groc i rodó
Muriel Villanueva. Il. Ferran Orta. (Ed. Flamboyant)
Han arribat les vacances i toca
marxar de colònies. Però hi algú
que no en té gens de ganes. Té un
secret groc i rodó que cada nit se li
apareix al llençol i que no vol
compartir.

