
 

PER COMPARTIR 

 

Les 4 cançons més divertides 
de Nadal 
Dibuixos de Pep Brocal 
Publicacions de l’Abadia de 
Montserrat 

 

L’arbre de Nadal del senyor 
Eudald 
Tobert Barry 
Ed. Corimbo 

 

Los Simblaca 
Un cuento de Navidad de 
Andre Bouchard 
Ed. Edelvives 
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EDUCACIÓ INFANTIL 
SEMINARI DE COORDINACIÓ 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 Rius i Taulet 
ESC Turó del Cargol 
Escola Gravi 
 
Col.labora: 
Oblit Baseiria. 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 
 

 

 
El Gegant més elegant 
Júlia Donaldson i Axel 
Sheffer 
Ed. Brúixola 
En Jonàs ja està tip d’anar 
mal vestit i decideix fer-se un 
vestit ben elegant. Però 
haurà de cedir la seva roba 
nova a una colla d’animals 
que necessiten la seva ajuda. 

 El pingüí blau 
Petr Horácek 
Ed. Joventut 
“Jo em sento com un 
pingüí”, va dir el pingüí blau. 
“Però no ets com nosaltres”, 
van dir els altres pingüins, i 
es van allunyar d’ell. 

 
Rufus. El ratpenat 
apassionat dels colors 
Tomi Ungerer 
Ed. Kalandraka 
En Rufus decideix no anar a 
dormir i veure el dia amb 
tots els seus colors. 

 

 

 



 

 

Tangram Gat 
Maranke Riuck. Martin van del 
Linden 
Ediciones Ekaré 
Per jugar a fer moltes formes amb 
el tangram: un puzle xinès de set 
peces. 

 

Sansón en la nieve 
Philip C. Stead. Ed. Oceano Travesía 
El món ha canviat i el vell mamut 
no reconeix res de res. Tot és un 
paisatge nevat. 

 

T’he escrit un missatge 
Lizi Boyd 
Libros del zorro rojo 
T’he escrit un missatge. La tortuga 
l’ha vist. I l’ànec també. La cabra 
se’l troba, però no sap llegir! Tant 
de bo l’hagis vist! 
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El viatge del saltamartí 
Arnold Lobel 
Ed. Kalandraka 
Petit relats on el 
protagonista és un saltamartí 
que va trobant la companyia 
i les petites anècdotes de les 
bestioletes del bosc. 

 

Què en fas d’una idea? 
Kobi Yamada. Mae Beroni 
Ed. Birabiro 
Tot el que veus al teu voltant 
una vegada va ser una idea. 
Aleshores, què en faràs, de la 
teva idea. 

 
Empanada de mamut 
Jeanne Willis. Tony Ross 
Libros del zorro rojo 
La història d’un mamut i la 
d’un cavernícola sec com 
una pota d’aranya que tenia 
fam, molta fam! 

 
Mussol a casa 
Arnold Lober 
Ediciones Ekaré 
L’hivern ja ha arribat i no hi 
ha res més agradable que 
seure vora la llar de foc amb 
una beguda calenta i veure 
nevar per la finestra. I això, 
farà el mussol aquest hivern! 

 

El meu hort 
Gerda Muller 
Ed. Animallibres 
La Sofia viu a la ciutat, però 
passa les vacances a casa els 
avis, al camp. Tenen un 
magnífic hort amb tota mena 
de verdures! 

 

 

 


