
 

PER COMPARTIR 

 

Això era un alfabet. Una història per 
a cada lletra 
Oliver Jeffers 
Ed. Andana 
Les lletres de l’alfabet treballen 
sense descans per crear paraules 
que alhora creen històries. Però, què 
passaria si hi hagués una història per 
a cadascuna de les lletres? 

 

Tan grande como siete osos 
Julie Colombet.  
Ed.Zorro Rojo 
Original bestiari que s’allunya de 
l’estètica formalista dels llibres 
d’animals, i proposa un joc als 
lectors de totes les edats: descobrir, 
comparar i conèixer a alguns dels 
animals més fascinants de la natura, 
sense classificar-los científicament. 

 

Inventari il·lustrat dels insectes 
V. Aladjidi i E. Tchoukriel 
Ed. Faktoria K. 
La seva complexitat morfològica, la 
seva utilitat en el cicle de la 
naturalesa, la gran abundància 
d’espècies... Tot allò que necessitem 
saber sobre els insectes, en un llibre 
que evoca els antics quaderns de 
camp 
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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 
Escola Reina Elisenda 
 

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 
 

 

 

La pastanaga, Conte 
tradicional Xinès 
Il.lustracions  Laia Domènech 
Ed. Milrazones. 
En un bosc inexplorat, un 
conill troba un dia una 
pastanaga enorme. Però 
precisament aquest dia el 
conill està satisfet i no té 
gana. Què pot fer amb la 
seva magnífica troballa? 

 

El carrer principal 
Alice Melvin 
Ed. Corimbo 
La Sally té una llarga llista de 
coses per comprar. Vols 
sortir a passejar amb ella? 

 

Els cucs de terra mengen 
cacauets 
Élisa Géhin 
Ed. Takatuka 
Abans, els gats es menjaven 
els ocells que es menjaven 
els cucs de terra que 
menjaven cacauets. Tot era 
al seu lloc, fins que... 

 

 

 



 

 

Petit arbre 
Jenny Bowers 
Ed. Brúixola 
Descobreix les solapes amb 
sorpresa d’un petit arbre al llarg 
de tot un any. 

 

Després de la pluja 
Miguel Cerro 
Ed. Kalandraka. 
Una colla d’animals del bosc  
han de buscar un bon lloc  
per aixoplugar-se de la gran 
tempesta. 

 

Arbres 
Lemniscates 
Ed. Ekaré 
Una mirada poètica i ecològica 
de la natura. 
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Los héroes del tsunami 
Fernando Vilela 
Ed. Ekaré 
En una illa, sobre la sorra tèbia, 
la gent gaudeix d’un matí 
tranquil. De sobte els animals 
s’inquieten, fugen als punts més 
alts, però un home necessitarà 
de la seva ajuda per salvar el  
seu fill del terrible tsunami... 

 

Respira 
Inés Castel-Branco 
Ed. Pequeña Fragmenta 
Inspira, expira...i aprendrem  
a saber una mica més del  
nostre cos i de la ment 

 

 

 

La muntanya de llibres més 
alta del món 
Rocio Bonilla 
Ed. Animallibres 
L’Enric estava convençut que 
havia nascut per volar. Mirava 
els avions, intentava fabricar-
se ales de tot tipus, fins i tot va 
demanar poder volar com a 
regal per Nadal! Però res no 
funcionava... 

 

Babar. Totes les històries 
Jean de Brunhoff 
Ed. Blackie Books 
Totes les històries reunides en 
un sol volum del petit elefant 
Babar, personatge que ha fet 
les delícies de moltes 
generacions. L’edició 
s’acompanya d’un pròleg de 
Maurice Sendak 

 

La gran nevada 
John Rocco 
Ed. Tramuntana 
“Un dia, quan era un nen, 
gairebé un metre i mig de neu 
va caure del cel. Aquest és la 
història.” 

 

El cavaller impetuós 
Giles Bachalet 
Ed. Joventut 
Quan un té una tasca urgent 
que complir, no es pot deixar 
distreure... I què hi ha més 
urgent que defensar un 
parterre de maduixes 
amenaçat per l’enemic? El 
cavaller impetuós se’n va cap a 
la batalla. Bé... Encara no... un 
àlbum ple d’un humor en el 
qual descobrim l’hàbit 
d’ajornar les coses 
importants,... 

  

 

 

 


