Títol: LA LLEGENDA DE SANT JORDI
Autor: Luis Farré
Editorial: Combel editorial
L'aventura llegendària de Sant Jordi, el nostre patró. El cavaller més
popular de la nostra cultura presentat ara en un conte amb escenes
espectaculars, desplegables i textos rimats amb molt sentit de l'humor.
El millor regal per aquest Sant Jordi!

Títol : MON Y NEDITA
Autora: Montse Junyent
Editorial: Combel
Se acerca el cumpleaños de la mamá de Mon y Nedita. Los ratoncitos
quieren comprarle un regalo pero… ¿cómo conseguirán el dinero que
necesitan?
Un libro con muchas sorpresas para entender, con solapas y lengüetas,
que cada cosa tiene un precio y que el cajero automático no da dinero
si antes no lo hemos llevado al banco. Además, podremos jugar a pagar
y a ahorrar.
Títol: UN AMIC COM TÚ
Autores: Andrea Schomburg, Barbara Röttgen
Editorial: Beascoa
Un dia un esquirol i un ocell es troben al bosc i de seguida es fan amics i
gaudeixen junts de jocs, riures i aventures tot i ser molt diferents l’un
de l’altre. Aquest diferència serà la que els farà qüestionar-se si la seva
amistat pot continuar o no.
Un conte preciós sobre la amistat, la tolerància i la convivència.
Títol: LOST AND FOUND
Autor: Oliver Jeffers
Editorial: Harper Collins
Lost and Found cuenta la historia de un niño que por sorpresa se
encuentra un pingüino en la puerta de casa. Su intención es devolverlo
al polo sur, donde pertenece, pero durante el viaje se dará cuenta de
que separarse de su fiel amigo puede resultar difícil.

Títol: GUESS HOW MUCH I LOVE YOU
Autors: Sam Mᶜ Bratney i Anita Jeram
Editorial:Pop-Up Gif Edition
Aquesta bonica historia tracta de l’amor entre un pare i un fill.
És un conte preciós per compartir una estona amb els vostres fills i
filles tot parlant de què significa estimar.
Més enllà de vocabulari senzill (els colors, les parts de la casa…),
aprendre anglès significa fer-lo servir per parlar de coses complexes,
com l’amor o els valors.

