Contes
per jugar

RECOMANATS
Llibres
adreçats a
famílies
Gilles Diederichs
El Meu primer llibre
de ioga
Barcelona:
Cruïlla, 2010
Llibre amb un CD de
relats i cançons perquè l'infant
aprenguin a fer exercicis de ioga i
relaxar-se.
Begoña Prats
Baby-Led weaning:
70 recetas para que
tu hijo coma solo
Barcelona:
Grijalbo, 2017
El
Baby-Led
Weaning
es
un
método de alimentación para
bebés que consiste en, a partir de
los seis meses, introducir alimentos
sólidos para que coma por sí solo.
Itziar Fernández
Hurtado,
Carme Gabarrell Guiu
Els braços que no
malcrien
Lleida:
Pagès editors, 2016
Es trenquen alguns
mites actuals i que es parla de la
criança des de l'escolta i el respecte
de les necessitats del nadó,
reprenent la fórmula de la sopa
d'all (temps i amor).

Necessiteu recomanacions?
En aquest fulletó trobareu un
llistat de contes per mirar i
escoltar, de diferents mides,
formes,
colors
i
textures
adequats per a què els pares
iniciïn els infants en el món de la
lectura.

Contes
sensorials
Amélie Graux
Jo vaig a la platja
Joventut, 2012
Per
conèixer
els
objectes i animals
associats a la platja i
estimular la coordinació mà-ull.
Bona nit!
Combel, 2015
Col·lecció “Toca/Toca”
Per ajudar els pares i
mares a regular el
moment d'anar a dormir d'una
manera agradable i atractiva. Pàgina
rere pàgina, els infants hauran de dir
bona nit als personatges del llibre.
Élisa Géhin
Ens movem
Cruïlla, 2017
Col·lecció: “Amb el dit,
dit, dit...”
Un petit imaginari de
vehicles amb elements de tacte.

Contes per
escoltar
Julia Donaldson
El Grúfal: llibre
titella
Barcelona:
Brúixola, 2016
Mou-li els braços, feslo tremolar i, si t'hi atreveixes, toca-li
la berruga i les punxes de l'esquena!
Diverteix-te amb el titella del grúfal!
Nick Denchfield
En Pep troba
un ou
Barcelona:
Cruïlla, 2017
En Pep ha trobat tu nou molt gros i
està molt intrigat. Què hi deu haver
a dintre? Emocionat, se'l mira
pertot arreu, hi dona cops... Al final,
quan l'ou s'esberli, tindrà una
sorpresa!
Francesca Ferri
Al Jardí
Barcelona:
Edebé, 2017
Col·lecció: Llibre guant
Llibres guant de roba,
que incorporen un petit llibre
enganxat al guant. Cada dit és un
titella per tal de donar vida als
personatges a través del moviment
i la veu.

Corinne Fontaine
La Lloca i els
petitons
Barcelona:
Cruïlla, 2017
Dos llibres, un dintre
l'altre, per conèixer bé els animals
de la granja i les seves cries.
Hervé Tullet
Ara vinc!
Barcelona:
Patio, 2015
Una
mini-història
simple però repleta de sorpreses.
Les il·lustracions, que es fan cada
vegada més grans a cada pàgina, i
les onomatopeies corresponents,
creen un autèntic suspens, fins al
emocionant desenllaç. Brumm,
Brumm...

Annette Tamarkin
Tirallonga
Barcelona:
Combel,2017
Un llibre acordió
amb solapes perquè els més petits
juguin a trobar l’ocell que
hi ha darrere de l’arbre, el
pollet sota l’ala de la
gallina,
la
marieta
amagada sota la
fulla
de
la
poma...
Una
tirallonga
de
sorpreses
per
descobrir que es
desplega pels dos
costats!

