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JULLIEN, Jean

ABANS & DESPRÉS
Què va ser abans, l'ou o la gallina? Una sèrie
de situacions d'abans i després narrades
amb molt d'enginy pel reconegut artista
gràfic Jean Jullien.. BEBETECA

GLEDHILL, Carly

EL GOS I ELS SEUS AMICS
Un llibre amb solapes i il·lustracions divertides
per respondre preguntes senzilles i trobar
parelles. BEBETECA

NO DONIS MAI SPAGUETTIS A UN IETI!
Un llibre molt divertit!
Els acabarà atrapant en aquest llibre!
No podràs obrir-lo i et perdràs com n'arriba a ser, de divertit!

BEBETECA

VAN GENECHTEN, GUIDO

EL PEIXET BLANC I LA CANÇO DE MAR
El peixet blanc s'ha llevat de molt bon humor i canta una cançó
molt alegre. Els seus amics també fan música, però, de sobte, se
sent una melodia molt especial. D'on deu venir? Un llibre molt
alegre per a infants a partir de dos anys. BEBETECA

CONTES DE LES ESTACIONS: HIVERN
L’hivern ja és aquí! Observa què passa a les muntanyes
nevades durant lhivern. Busca els animals a través de les
pàgines transparents. BEBETECA

CONTES DE LES ESTACIONS: PRIMAVERA
La primavera ja és aquí! Mira que bé ho passen els animalons de
l’estany a la primavera i busca'ls a través de les pàgines
transparents. BEBETECA

CONTES DE LES ESTACIONS: ESTIU
L’es<u ha arribat al jardí! Busca els animals a través de
les pàgines transparents. BEBETECA

CONTES DE LES ESTACIONS: TARDOR
La tardor ha arribat al bosc! Els animals del bosc es preparen
per al fred hivern. Busca els animals a través de les pàgines
transparents. BEBETECA

SLATER, Nicola
HOLA, CASA!

És hora de jugar a casa!. Però on són els amics d’en Jan?
Aixeca les solapes i troba’ls. BEBETECA

SLATER, Nicola
HOLA, TALLER!

Ludo recorre el taller de cotxes buscant als
seus amics per divertir-se. BEBETECA

MARSHALL, Natalie

TROBA’M SOTA TERRA
Qui s'amaga dins d'un cau? Qui penja del sostre de la
cova? Estira les solapes i descobreix les fantàstiques
criatures que viuen sota terra. BEBETECA

MARSHALL, Natalie

TROBA’M MASCOTES
Qui parla amb el periquito verd? On són els gatets?
Estira les solapes i descobreix les simpàtiques
mascotes que s’hi amaguen. BEBETECA

COPONS, Jaume
QUI HA ESTAT?

A la Rosa sempre li toca el rebre quan a casa algú ha fet una malifeta. Però ella, fixant-s'hi
molt, és capaç de trobar-ne els veritables culpables. I tu, sabràs descobrir qui ha estat? Cas
per cas, jugueu a descobrir el culpable observant l'escena amb atenció, i, si no us en
sortiu, estireu la solapa i trobareu la solució! BEBETECA

ROODE, Daniel

UN MUNT D’EMOCIONS!
Un llibre per anomenar i entendre diferents
emocions. Amb pestanyes que llisquen i
una roda d’emocions! BEBETECA

ARACIL, Virginie

EL PETÓ MÉS DOLÇ
Un petonet al nas, un petó gegant, una
moixaina delicada ... per als animals. Però, per a
qui serà el petó més dolç? BEBETECA

SLATER, Nicola

ON ÉS EL MEU JERSEI?
En Roc ha perdut el seu jersei preferit. L'ha buscat arreu. Dins,
fora, dalt i baix. A l'armari, a la cuina, al bany, aquí, allà i més
enllà. On deu ser? Una història adorable amb solapes, pàgines
encunyades i una petita introducció als nombres. BEBETECA

TIRADO, Míriam

BABA NO VULL DORMIR

La Baba és una mussola encarregada de la nit i de protegir a tots els nens i
nenes del món mentre dormen. Però hi ha un problema, molts d'aquests
nens no volen anar a dormir i tots ells per raons molt diverses. BEBETECA

ZOBOLI, Giovanna

QUAN EL SOL DESPERTA
Quan el sol desperta, el món es transforma: el gat
s’estira, la flor s’obre, el gall canta… BEBETECA

PAINSET, Marie-France
CINC EN UN LLIT

Hi havia cinc conills en un llit, tots es van moure
cap a un costat i un va caure.... Un conte per
comptar i dormir plàcidament. BEBETECA

COMELLES, Salvador
QUÈ FAIG?

"Què faig?" és un poemari que ens presenta 14 animals il·lustrats que
realitzen accions quotidianes. Cada un d’ells ve acompanyat d'un petit
poema d'entre dos i quatre versos, en lletra de pal, que descriu de manera
rimada i musical aquestes accions. BEBETECA

MARTÍ, Meritxell

MIXIFÚ I LA PLUJA
Un dia de tempesta és una bona ocasió per observar i meravellar-se. En
Mixifú és un gat juganer que mira el món amb curiositat. L''acompanyes?
Un llibre amb mecanismes mòbils que ens descobreix la màgia dels petits
moments. BEBETECA

MARTÍ, Meritxell

MIXIFÚ I LA LLUNA
Una nit de lluna plena és una bona ocasió per observar i
meravellar-se. En Mixifú és un gat juganer que mira el
món amb curiositat. Lacompanyes? BEBETECA

RUBIO, Antonio, DESCLOT, Miquel ...
FRUITES

«Fruites» conté una selecció de saborosos aliments
procedents dels seus respectius arbres.. BEBETECA

RUBIO, Antonio, DESCLOT, Miquel ...
ANIMALS

«Animals» reuneix una amistosa i heterogènia successió
de fauna silvestre i salvatge. BEBETECA

SCHMID, Emma

MIRA, MIRA... EL MEU COS...
Per a què serveixen les orelles? I la llengua? I el nas? Un llibre, de text directe
i senzill, sobre el cos, per reconèixer en primera persona les experiències i les
descobertes de l'entorn més proper del menut. BEBETECA

GRAN IMAGINARI DE PREGUNTES SOBRE ANIMALS
Amb un format molt gran, que permet descobrir molts detalls i pistes sobre les
qüestions plantejades, el llibre ofereix més de 150 il·lustracions, entre imatges i
escenaris, acompanyades de preguntes que desperten la curiositat dels
infants. BEBETECA

QUÈ VEUS?
Aquest llibre és una meravellosa ocasió i una magnífica eina per seure
al costat del vostre bebé i participar en el seu procés d’iniciació al
llenguatge, ajudant-lo a pronunciar les seves primeres paraules, al
mateix temps que desenvolupeu la vostra creativitat suggerint una
lectura diferent en cada ocasió. BEBETECA

SANDERS, Alex

ELS COLORS DEL BILL
Un llibre de cartró amb solapes per aprendre
els colors amb el Bill, un conill molt espavilat.
Aprèn anglès amb el Bill! BEBETECA

WALDEN, Libby

COMPTA NOMBRES SENSE PARAR
Aprèn a comptar de l'1 al 10 amb aquest llibre tan divertit ple d'imatges
en 3D! Amb l'ajut de les imatges, l'infant assimilarà millor els nombres
perquè utilitzarà els sentits de la vista, l'oïda i el tacte. BEBETECA

OTTER-BARRY ROSS, Isabel

DIGUES PARAULES SENSE PARAR
Aprèn les teves cent primeres paraules amb aquest llibre tan divertit ple
d'imatges en 3D! Amb l'ajut de les imatges, l'infant assimilarà millor les
paraules perquè utilitzarà els sentits de la vista, l'oïda i el tacte. BEBETECA

COMÍN, Marta

ABRACADABRA
En Daniel ha rebut el millor regal de el món pel seu
aniversari: el maletí de màgia de l'avi! Quins trucs
amaga? Quines sorpreses conté? Tanca els ulls i demana
un desig. Un llibre ple de màgia! BEBETECA

BRENMANM, Ilan

LES PRINCESES PETITES TAMBÉ ES TIREN PETS
El pare de la Laura va obrir el llibre secret de les princeses i li va explicar a
la seva filla una cosa que no sabia... Descobreix aquest secret que la gent
desconeix. BEBETECA

MELLING, David

BON NADAL, BRU!
Aprèn a comptar de l'1 al 10 amb aquest llibre tan divertit
ple d'imatges en 3D! Amb l'ajut de les imatges, l'infant
assimilarà millor els nombres perquè utilitzarà els sentits de
la vista, l'oïda i el tacte. BEBETECA

WISE BROWN, Margaret
BUENAS NOCHES, LUNA

En aquest clàssic de la literatura infantil, apreciat per
generacions de lectors, la pausada poesia de les paraules i
les suaus i plàcides imatges es combinen creant un llibre
perfecte per al final del dia. BEBETECA

Alguns d’aquests documents han estat adquirits amb la col·laboració del
Departament de Cultura de la Generalitat i de
l’Institut d’Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida
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