Títol: LA VERITAT SOBRE ELS DINOSAURES
Autor: Guido van Genechten
Editorial: Baula
Aquest llibre parla de dinosaures. Aleshores, què hi fa una gallina a la
coberta?. Ben aviat ho descobriràs ...
Un recorregut informatiu i divertit pel meravellós món dels dinosaures.
Per a persones de 4 a 250 milions d’anys.

Títol: EN MIQUELET I ELS GATETS
Autor: Joaquim Carbó
Editorial: Baula
En Miquelet passa uns dies al poble, a la masia dels avis. Com sempre
que hi va, l’entorn et té fascinat: plantes i animals li criden l’atenció. En
aquesta ocasió, ho fa sobretot la gata que està a punt de criar i, ben
aviat, també els quatre gats acabats de néixer.

Títol : LES PARAULES DOLCES
Autors : Carl Norac i Claude k. Dubois
Editorial: Corimbo
Es un conte on un ratolí vol dir les seves paraules dolces i no troba el
moment fins que al final del dia no es pot aguantar més i…. li surten de
dins com una explosió!! Amb aquest conte podem treballar l’expressió
dels sentiments.

Títol: ENCARNITA
Autor: Quentin Gréban
Editorial: S.A. Ediciones Beascoa
Encarnita es una mariquita que enamora. Esta historia es
especialmente tierna, por sus ilustraciones, unas acuarelas realmente
expresivas y de gran calidad; por sus personajes, la pequeña pintora
Encarnita, con el dibujo de mamá debajo del brazo, perdida en medio
del bosque y preguntando, siempre muy educada, si alguien la ha visto;
el saltamontes, el abejorro, la rana y la nutria, ¡tan reales!; y la mamá
de Encarnita, igualita igualita que el dibujo que Encarnita ha enseñado
por el bosque. La historia habla de ternura, de coraje y de solidaridad.
Títol: ELMER AND ROSE
Autor: David Mckee
Editorial: Andersen Press
Elmer, the patchwork elephant, has been a favorite of children around
the world since the first book debuted in 1989. Join Elmer and his friend
Rose in a new story about what it really means to be unique. Grandpa
Eldo asks Elmer and his cousin Wilbur to help a young elephant find
her way back to her herd--and they get a shock when they see she is
pink! No wonder she ...

