De 0 a 5 anys ( blau)
Col·leció La cirera de Mar Benegas. Ed. Combel.
Li posem un bitoti
Deu esquirols
Nyam nyam
La cirera és una col·lecció per a xiquets/es de 0 a 5 anys
que combina música, lectura i il·lustracions. Aquests
llibrets per cantar aconsegueixen estimular la interacció,
el desenvolupament lingüístic, el ritme i la musicalitat dels
més xicotets.

Lectura fins a 7 anys ( blau)
Familiarium: familiario, familiari, familiartean o
familiario. Mar Cerdà. Ed Comanegra.
Els models tradicionals de famílies han canviat, i
amb el Familiarium de Comanegra volem que
tots els xiquets/es puguin construir la seva. La
combinació de les 15 làmines que presentem
permet formar més de 80.000 famílies diferents,
amb totes les particularitats que puguem
imaginar.

Lectura fins a 7 anys LF*( blau)
21 contes dels Germans Grimm. Jacob i Wilhem Grimm.
ING Ed.
Recull de contes populars recuperats de la tradició oral en
la versió original dels Grimm.
*LF (Lectura Fàcil) : seguiex les directrius Internacionals de la IFLA i
d’Inclusion Europe en quant a llenguatge, contingut i forma, dirigit a
persones amb dificultats lectores.
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Lectura fins a 7 anys ( blau)
Diu que diuen. Miquel-Lluís Muntané. Ed. Lletra impresa
Ès un recull de dotze contes que ens tornen a l’atmosfera
de la millor tradició de la narrativa oral, però ens brinden
alhora l’exquisidesa de la paraula escrita amb cura.

Lectura fins a 7 anys ( blau)
Històries de la bíblia. Mercè Segarra i Rosa M. Curto.
Ed. Bromera
Les principals històries de la Bíblia, reunides en aquest
llibre, captivaran tant els pares i les mares com els més
menuts. Són clau per a entendre bona part del
pensament, l’art i la cultura del món occidental.

Automòbils fins a 7 anys ( blau)
Todo tipo de coches . Carl Johanson Ed. Maeva
A medio camino entre la ficción y la realidad, este libro es
una maravillosa colección visual de coches y otros
curiosos medios de transporte. Desde camiones de
bomberos y quitanieves hasta coches libro y coches
guitarra.
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Lectura de 8 -9 anys (roig)
Col·lecció Anna Kadabra de Pedro Mañas
Ed. Estrella Polar
El Club de la lluna plena
Un problema amb ales
Un monstre a la banyera
I si les bruixes foren les bones del conte na col.lecció
plena de m gia, misteri i diversió.

Còmic 8 - 9 anys (roig)
Lily Megamosca. Pep Brocal. Ed. Bang
2. Contra Gorgo el cruel
3. La gran metamorfosis
Y si, un día, un gran accidente químico transformara los
insectos a tamaño humano, ¿qué pasaría? Cuando uno
sabe que una hormiga puede levantar hasta sesenta veces
su peso y que un escarabajo más de mil veces el suyo, los
seres humanos deberían empezar a preocuparse…

Poesia juvenil 8- 9 anys (roig)
Bichopoemas y otra bestias. Leire Bilbao.
Ed. Kalandraka.
Vuelan, nadan, reptan y rugen poéticamente. En versos
divertidos y juguetones habitan conocidas criaturas que
nos sorprenderá con su ingenio y originalidad.
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Lectura 10 – 11 anys (verd)
Diario de Greg. Jeff Kinney. Ed. RBA
1. Un pringao totla
2. La ley de Rodrick
3. ¡Esto es el colmo!
Ser casi adolescente puede ser un fastidio. Nadie lo sabe
mejor que Greg Heffley, inmerso en el duro ambiente del
instituto.

Còmic 12 - 14 anys (groc)
Esencial. A. Compton, J. Ruescas y L. Rodíguez
Ed. Random Cómics
¿Quién no querría participar en un concurso que saca lo
mejor de ti? Esencial te promete eso. Eso y un millón de
seguidores que van a enamorarse de tu nuevo yo.
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Ciència
El meu primer llibre del cosmos. Sheddad Kaid-Salah
Ferrón, . Ed. Juventud
En aquest llibre et desvelarem alguns dels misteris del
Cosmos: com viuen i moren les estrelles, què és un
exoplaneta, què és la matèria fosca, per què s’expandeix
l’ nivers, com podem viatjar a través d’un forat de cuc…, i
moltíssimes coses més.

Ciència
El meu primer llibre de Física quàntica.
Sheddad Kaid-Salah Ferrón, . Ed. Juventud
Tot el que ens envolta i fins i tot nosaltres mateixos, està
compost per partícules molt i molt petites. En aquest
univers minúscul, fet de matèria i energia, regeixen unes
lleis tan estranyes com sorprenents. Comença a descobrir
el fascinant món de la Física Quàntica.

Ciència
El meu primer llibre de relativitat. Sheddad Kaid-Salah
Ferrón, . Ed. Juventud
Un primer llibre perfecte per explicar qüestions
aparentment complexes com la dilatació del temps, la
contracció de longituds o l’augment de la massa, d’una
forma clara i senzilla.
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Geografia
Atles de les comarques valencianes. Carles Ubeefe i
Ricard Tàpera. Ed. Caliu
Recorre la totalitat de les comarques del nostre territori,
destacant tot allò més important de cadascuna d’elles: les
poblacions, les muntanyes i els paratges, els menjars més
típics, els monuments històrics, les tradicions i també la
flora i la fauna.

Ecologia
Canvi climàtic. Yayo Herrero, María González i Berta
Páramo. Ed. Litera
Entenem bé què és el canvi clim tic , com s’ha produït ,
sabem com afecta els boscos, l’aigua o els animals , com
ens afecta a les persones? I, sobretot, sabem què podem
fer per encarar el problema?
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