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Alícia per a infants. Lewis Carroll i John Tenniel
(il.). Barcelona: Baula, 2015. ISBN 978-84-4792959-7
La present edició inclou el text íntegre com també el
pròleg original, alhora que recupera l’exquisida
delicadesa de les il·lustracions i la deliciosa coberta.
Aquest llibre continua essent una esplèndida
introducció a Alícia que captivarà lectors de totes les
edats.

Fèlix, ets un desastre! Jakob M. Leonhardt i
Fréderic Bertrand (il.). Barcelona: Animallibres,
2014. ISBN 978-84-15975-20-5
Més enllà de dibuixar, en Fèlix, no sap fer res de res.
És el desastre més desastrós que hagis conegut mai.
Però a la seva vida ha aparegut la Charlee: la nova, la
encantadora i bellíssima companya de classe. Si vol
impressionar a la noia dels seus somnis haurà de
reciclar-se de cap a peus. Serà capaç?

Pesadilla antes de Navidad. Tim Burton.
Barcelona: Alfaguara, 2015. ISBN 978-84-2048251-4
Un solitario esqueleto en un monte contra la luna
recortó su perfil. Jack Skeleton está cansado de
organizar festivales con calabazas, brujas y fantasmas.
Pero un día, entre unos árboles, descubre una ciudad
llena de adornos, donde celebran algo llamado...
¿¡Navidad?!
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Amb la col·laboració de
El signe prohibit. Rodrigo Muñoz Avia i Javier
Andrada (il.). Barcelona: Edebé, 2015. (Tucà.
Sèrie verda; 12). ISBN 978-84-683-1580-5
L'Aleksandra és la millor amiga del Jordi. Quan ella
desapareix, el Jordi pren la decisió més difícil de la
seva vida: parlar sense la lletra «a» fins que la nena
torni o ell la trobi. Per això comença a investigar.

Vincent van Gogh. Patricia Geis. Barcelona:
Combel, 2015. (Mira que artista). ISBN 978-849101-031-9
Amb pop-ups, solapes, finestretes i sorpreses, aquest
llibre ens presenta tota la carrera artística de Van Gogh

I Sebastià Serra (il·lustrador)
http://www.sebastiaserra.com/

Educació Infantil
En Pinxo i l’orquestra. Magalí Le Huche.
Barcelona: Estrella Polar, 2015. ISBN 978-849057-654-0
En Pinxo està molt engrescat! Aquesta nit hi ha un
concert al bosc. Però, on són els músics?
Acompanya’ns i descobriràs la màgia d’un nou
instrument en cada pàgina

Cicle inicial
Animals gegants marins. Marie Greenwood i
Peter Minster (il.). Barcelona: Cruïlla, 2015.
ISBN 978-84-661-3865-9
Un llibre amb grans desplegables, fotografies
espectaculars i dades científiques, sobre els
animals marins més grossos de la Terra.

.

Jardí de les papallones. Philippe Ug.
Barcelona: Cruïlla, 2015. ISBN 978-84-6613750-8
Aquesta és la història d'una petita eruga que es
transforma en una magnífica papallona. Les siluetes
de paper retallat, fresques i de colors vius, formen
un jardí encantat.

La carta als Reis. Antoni Dalmases i Laura
Miyashiro (il.). Barcelona: Cruïlla, 2015.
(Tradicions en rodolins). ISBN 978-84-6613964-9
Cada vegada que el Roger escriu una carta als reis
de l'Orient, n'hi passa alguna i mai no pot fer la
arribar al patge reial. Com s'ho farà per poder
demanar la pila de coses que té pensades?

El cavaller impetuós. Gilles Bachelet.
Barcelona: Joventut, 2015. ISBN 978-84-2614255-9
El lleó i el ratolí. Esop, Jenny Broom i Nahta
Nój (il.). Barcelona: Cruïlla, 2015. ISBN 97884-661-3759-1
Una vegada hi havia un lleó molt gros i molt fort que
no s'imaginava pas que seria salvat per un petit
ratolí a qui, un cop, va perdonar la vida. Sempre es
bo que te'n deguin una!

On ha anat el tió? Eva Santana. Vic: Eumo,
2015. ISBN 978-84-9766-527-8
On ha anat el tió? S'ha escapat de casa? Aquest
matí, en Pau s'ha endut un bon ensurt quan ha vist
que no hi era.

Qui hi ha? Atenció! Patricia Hegarty.
Barcelona: Combel, 2015. ISBN 978-84-9101012-8
Una nit de lluna plena, un camí pel mig del bosc i
una missió per a un petit ratolí: portar un cistellet de
menjar a l’àvia, que viu al final del camí. Però de nit
totes les ombres són sospitoses!

Quan un té una tasca urgent, no es pot deixar
distreure... I què hi ha més urgent que defensar un
parterre
de
maduixes
amenaçat.
El cavaller Impetuós se'n va cap a la batalla. Bé...
Encara no...

Cicle mitjà
¡Al abordaje! Àngels Navarro. Zaragoza:
Edelvives, 2015. ISBN 978-84-140-0142-4
Conviértete en un auténtico pirata! Agudiza tus
sentidos, tu memoria y tu capacidad de
observación para conocer las partes de un barco,
los nudos marineros y todos los secretos de la vida
en el mar...

Contra el fantasma del foc. Maite Carranza i
Irena Iborra (il.). Barcelona: Estrella Polar,
2015. (Els set cavernícoles; 1).ISBN 978-849057-980-0
Els set cavernícoles juguen entusiasmats al costat
de la cova aliens a qualsevol perill… Però
un succés inesperat fa que hagin de sortir cames
ajudeu-me a la recerca del foc, sense saber ben
bé com aconseguir-lo.

En Charlie i la fàbrica de xocolata: un llibre
pop-up.Roald Dahl i Quentin Blake (il.).
Barcelona: Combel, 2015. ISBN 978-84-9825668-0
Ara tu també pots visitar la fàbrica! Aquest és el teu
tiquet daurat... A en Charlie Buckeet li encanta la
xocolata. El senyor Willy Wonka, l'inventor i
xocolater més famós del món, ha decidit obrir les
portes de la seva meravellosa fàbrica de xocolata.

Què s’amaga dins el bosc? Aina Bestard.
Valls: Cossetània, 2015. ISBN 978-84-9034338-8

Nick, el grumet. Michael J. Rosen i Maria
Cristina Pritelli (il.). Barcelona: Símbol, 2015.
(Simbolet). ISBN 978-84-15315-26-1

Què s’amaga dins el bosc? Si mires a través de les
lupes, hi veuràs moltes coses que no es veuen a
simple vista. Amb la lupa verda i et semblarà que
res s’hi mou; després, mira a través de la blava i hi
començarà a aparèixer la vida y, finalment, si mires
amb la vermella, hi descobriràs molts més secrets.

El 1768, un jove mariner anomenat Nicholas,
d’onze anys, s’embarcà amb el capità James Cook
en una expedició d’exploració que durà tres anys,
aventurant-se en un món desconegut i ple de terres
estranyes, pobles misteriosos i animals exòtics.

El regal pelut. Pierre Bailly i Céline Fraipont.
Barcelona: Base,2015.(El Petit Pelut;6).ISBN
978-84-16166-93-0
Una nena molt consentida confon el Petit Pelut
amb una joguina i quan se'n cansa el llença a
l'armari dels trastos vells. Pobre Petit Pelut! Una
història per aprendre a valorar i estimar el que
tenim!

La sabiduría del Califa. Ilan Brenman i Iban
Barrenetxea (il.). Zaragoza: Edelvives, 2015.
ISBN 978-84-140-0173-8
Imagina que alguien no tiene dinero para comer…
Y que, para matar el hambre, se dedica a ir por ahí
oliendo los aromas del mercado y de los
restaurantes de la ciudad. ¿Qué tiene eso de
malo? Nada… O al menos eso creía Hachid, hasta
que un día…

