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 De que fa gust la lluna? Michael Grejnec

Qui no ha somniat alguna vegada amb fer una mossegada a la
lluna?  Aquest  és  justament  el  desig  que  tenen  els  animals
d’aquest  conte.  Aquesta  és  una  història  de  desitjos  que,  a
primer cop d’ull, semblen impossibles però que es fan realitat
gràcies a la cooperació i a l’ajuda mútua entre els més variats
animals: des de la tortuga, l’elefant, la girafa, la zebra, el lleó...
fins el més petit de tots ells... I així, a mig camí entre la faula i
la llegenda, aquest relat ofereix al lector una moral sobre la
generositat, la solidaritat i els somnis compartits; amb el xic
d’humor, que ens aporta la lluna riallera, burleta i una mica
juganera.

El Grúfal   Julia Donaldson

Un ratolí passeja pel bosc quan es troba amb una guineu, un
mussol i una serp que no porten gaires bones intencions. Per
allunyar-los  els  parla  d'un  amic  seu,  el  Grúfal,  un  monstre
espantós  que  com  els  vegi  no  en  deixarà  ni  la  pell!  Però,
existeix de debò el Grúfal?

Como mola tu escoba! Julia Donaldson

És  un  conte  cooperatiu  ple  d’humor  i  valors  on  tots  els
personatges JUNTS aconsegueixen el seu objectiu. És un àlbum
il·lustrat  amb  uns  dibuixos  i  una  història  molt  atractius.  Es
tracta  d’un  conte  acumulatiu,  on  es  va  repetint  la  mateixa
seqüència augmentant els personatges.

L'Elmer no és com els altres elefants del  ramat.  Encara que
sembli impossible, és un elefant de mil colors: verd, blau, rosa,
blanc,  groc...  Impressionant!,  oi?  Però a l'Elmer no l'hi  fa ni
gota de gràcia ser així, més aviat està fart de ser diferent; així
que un dia decideix escapar-se del ramat i cercar un remei per
poder ser del mateix colors que els altres...

 Els  seus  contes  són  ideals  per  transmetre  als  nens  valors
positius  com  la  solidaritat,  el  respecte,  l'amistat  i,
especialment, la celebració de les diferències.
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El peix Irisat, gràcies a les seves escates de mil colors, és 
l'animal més bonic de l'oceà. Tot i això, es troba sol. Per què 
els altres peixos no volen jugar amb ell? Un llibre amb 
il·lustracions molt boniques que ens ensenya la importància de
saber compartir.

La Bruixa Brunilda comparteix la seva gran casa negra amb el 
Bru, el seu enorme gat negre. Molt sovint, i sempre per 
accident, ensopega amb ell. Després de provar alguns 
encanteris molt por afortunats per canviar l'aspecte del Bru, la 
Brunilda troba la màgia perfecta per assegurar-se de veure'l.

Contes sobre la Bruixa Brunilda i el Bru n’hi han molts. 
( L’aventura pirata de la Brunilda,Juga al veig veig, la Brunilda i 
el Bru a l’espai....)

Allà on el món s’acaba vivia una zebra petitona que es deia 
Camil·la. Com que en aquell lloc el vent era tan emprenyador, 
la Camil·la havia d’anar amb molt de compte per no perdre la 
seva roba... Un bon dia, quan la zebra Camil·la va sortir de 
casa, el vent bandit es va endur les ratlles del seu vestit. Una 
aranya, una serp, l'arc de Sant Martí i una cigala, entre altres 
animals del bosc, ajudaran a la Camil·la a oblidar la seva pena.

A casa del vell llop afamat per sopar sempre hi ha una 
miserable sopa de verdures!!! Però una nit, truquen a la porta 
de la petita cabana i es tracta ni més ni menys que d'una 
ovelleta que s'havia perdut. El llop llavors comença a planificar
l'estofat suculent amb què s'omplirà l'estómac... Què passarà?

   

A l’Àfrica un cop a l’any fan el Ball de la Selva. Allà tots els 
animals salten i fan tombarelles... La Girafa voldria participar 
amb els altres animals al Ball de la Selva, però tothom sap que 
les girafes no poden ballar... O sí? Creus que ho aconseguirà? 
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La vaca Margarida no se sent gaire especial. No pot anar en 
bicicleta ni fer acrobàcies com les altres vaques. Però un matí, 
la Margarida té una sorpresa molt gran... HA POST UN OU! Ara
bé, el bebè que hi ha dins l'ou pertany realment a la 
Margarida? L'emoció creix a la granja mentre tothom espera 
que s'esclareixi el misteri.

Una captivadora història sobre què passa quan els infants 
desafien els adults.

Tot va començar el dia que la Paula va decidir dir que no. Allò li
semblava genial. Podia fer el que volgués... Però, llavors va 
passar que la seva casa es va convertir en una AUTÈNTICA 
selva amb arbres, lianes i vegetació frondosa... i tots els 
animals feien el que els passava pel cap.

En Patufot és un dels contes d’una col·lecció anomenada 
contes desexplicats on la història que tots coneixem dona una 
volta de 360 graus....

La mare del Patufet prepara sopes de diferent caire perquè 
està cansada que el seu fill sigui petit.... així ja no serà el 
Patufet...sinó que li diran el Patufot. Què li passarà quan va a 
buscar el safrà?... i el bou..se’l podrà menjar?

     

    

En aquests contes trobareu personatges i relats clàssics capgirats com un mitjó amb arguments 
plens de sorpreses i molt d'humor.
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Sopa de carbassa. Enmig d'un bosc, en una bonica cabanya hi 
viuen un Gat, un Esquirol i un Ànec. Cada dia fan sopa de 
carbassa per sopar: el Gat trosseja la carbassa, l'Esquirol 
remou la sopa i l'Ànec li posa la sal. Viuen els tres molt feliços, 
tot tenint cadascun la seva tasca diària. Però un dia l'Ànec 
decideix canviar els papers, i s’organitza un gran embolic entre
els tres amics… Recomanable per tractar el tema de la 
convivència i l’amistat.

Un llibre que posa del revés les regles de joc dels contes 
tradicionals. Alguna cosa estranya està passant al món de les 
fades: el llop ha desaparegut de tots els contes! Però com pot 
ser, això? El llop s'ha declarat en vaga perquè s'ha cansat de 
sempre el dolent! Els Tres Porquets, la Caputxeta vermella i les
cabretes convoquen una assemblea per a buscar una solució. 
Tots els personatges dels contes l'intenten convèncer perquè 
torni: els contes el necessiten perquè les seves històries 
tinguin sentit i, sobretot, perquè als nens els encanta tenir-li 
por!

El Monstre de Colors no sap què li passa. S'ha fet un garbuix 
d'emocions i ara li toca desfer l'embolic. Una història senzilla i 
divertida que introduirà a petits i a grans en el fascinant 
llenguatge de les emocions.

Al petit protagonista d'aquest conte l'ha renyat la seva mare. 
Això no li agrada i ho comenta al seu pare. Entre tots dos 
buscaran una mare que agradi al nen, però la recerca és més 
complicada del que sembla. Però al final tindran una sorpresa

Llegenda de Sant Jordi. Aquesta versió és una de les mil i una 
versions que podeu trobar a l’abast de la història de la 
Llegenda de Sant Jordi, També podeu trobar aquest llibre en 
versió per pintar els dibuixos, als nens els hi encanta.
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L'Auggie sap que no és un nen normal i corrent. Fa tot de 
coses normals i corrents. Ell se sent normal. El que passa és 
que el seu aspecte no ho és. Tots som diferents, i tots som una
meravella. El que passa és que a vegades no ho sabem veure. 
Amb l’aventura de l'estimat heroi de Wonder arribarà al cor de
qualsevol nen que desitgi que els altres el valorin pel que és.

De vegades, quan volem a algú molt, molt, intentem trobar la 
manera de descriure la grandària dels nostres sentiments. 
Però com ens mostra aquesta meravellosa història, l'amor no 
és una cosa fàcil de mesurar.

El pare ós la mare ossa tenien tres ossets als quals estimaven 
per igual. Per+o un dia els petits es van preguntar si realment 
els tres eren tant meravellosos i tant favorits com els hi deien. 
O potser hi havia un predilecte? Els ossos necessiten bones 
respostes i els seus pares els hi van donar la millor.

La Tesa observa que el seu amic Víctor està trist i sol durant el 
pati. Ha presenciat com alguns companys de classe reien 
mentre li miraven de lluny i feien sobre ell alguns comentaris 
despectius... Què pot fer la Tesa respecte aquesta situació? Ha 
de donar importància al que està passant o, simplement, serà 
millor que ho deixi passar? Podrà la Tesa ajudar a en Víctor? El 
denominat assetjament escolar està a l'ordre del dia en les 
converses, notícies de premsa i, també, entre passadissos, 
aules i, per descomptat, en els entorns virtuals. No obstant 
això, saber com actuar i fer-ho veure als més petits no

El jardí de les abraçades és un relat senzill sobre com prevenir, 
detectar i actuar en situacions que estiguin fent patir a nens i 
nenes en el context de les seves relacions interpersonals, des 
d'una protagonista amable i compassiva, amb un llenguatge 
clar, senzill i divertit al mateix temps és senzill.
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La Nana Bunilda és petita, rabassuda i grassona. La 
seva feina és atrapar els malsons que de vegades 
s'escolen per les escletxes dels bells somnis. Voleu 
saber què fa amb els mal somnis?

Cargol i l’herba de poniol

El guardià dels somriures


