Per què un llibre per Nadal?
La lectura, com el joc, és un entreteniment. Per aquest motiu, de la mateixa manera que demanem joguets
als Reis, demanem-los també llibres, que, a més d’omplir el nostre temps d’oci, ens traslladen a altres mons
i a altres cultures i ens permeten viure altres vides.
Què hi ha millor que seure al sofà un dia de pluja amb un llibre a les mans? O prendre el solet en un banc del
parc immersos en les pàgines d’unes aventures trepidants? El Nadal és un bon moment per a fer la tria dels
llibres que ens agraden, perquè les editorials ofereixen moltes novetats en els seus catàlegs.
A l’hora de fer la tria, recorda que el llibre ha de captivar-te i transmetre’t alguna cosa, a fi de no convertir-se
en un element decoratiu a la prestatgeria. Són més importants els teus gustos que les modes imposades pels
best-sellers. A més, en els llibres, com en els joguets, no hi ha distincions de sexe. Els llibres de princeses i
els de soldats són tan adequats per a xiquets com per a xiquetes.

Un llibre per a cada edat
Fins a 4 anys hem de triar llibres en què la imatge
és predominant i que desenvolupen la imaginació
dels menuts gràcies a la capacitat de resseguir la
història amb els dibuixos.

De 5 a 7 anys. Llibres amb lletra gran i d’impremta i
dibuixos en color en quasi totes les pàgines. Narracions que tinguen xiquets com a protagonistes. Adaptacions de contes tradicionals.

Durant el primer any. Són importants les cançons
i els jocs de falda. Els llibres de cartó, de tela i de
bany permeten als bebés manipular els contes i adquirir la idea de què és un llibre.

De 7 a 10 anys. Contes meravellosos de fades i de
personatges extraordinaris. Narracions en què
hi haja molta acció. Llibres amb lletra gran i il·
lustracions en blanc i negre. Còmics amb històries
senzilles. Àlbums il·lustrats amb narracions singulars i sorprenents. Llibres de poemes amb argument.

Remitent:

D’1 a 3 anys. Contes amb històries curtes i estructura repetitiva. Els dibuixos han de ser expressius i les
narracions, pròximes al seu món. Llibres de coneixements de colors, conceptes, etc.
De 3 a 4 anys. Llibres de coneixements sobre animals, vehicles, nombres, etc. Contes amb històries
més llargues, però amb trama argumental fàcil. Llibres manipulables amb solapes i desplegables. Diccionaris visuals o llibres d’imatges que permeten
l’expressió oral.

A Ses Majestats
els Reis Mags de l’Orient

De 4 a 7 anys s’inicia el procés lector i els llibres
s’han d’adaptar a la capacitat lectora dels xiquets.
De 4 a 5 anys. Llibres amb lletra majúscula o manuscrita (d’acord amb l’escola) i poc de text en cada
pàgina. Poemes amb rima. Continua sent important
el predomini dels dibuixos. Llibres de coneixements
amb fotografies.

De 10 a 12 anys. Llibres d’aventures, reals o fantàstiques. Narracions amb diàlegs abundants i amb
algun toc d’humor. Llibres de coneixements sobre
esports, personatges o etapes històriques, animals,
dinosaures, etc.
A partir de 12 anys. Novel·les de fets reals amb personatges de la mateixa edat que el lector. Llibres de literatura fantàstica. Llibres informatius sobre els problemes que els preocupen: les relacions, les drogues, etc.

A partir d’1 any

Tots, animals i persones, fem
les nostres necessitats, però
on? Estira les pestanyes i
descobreix les caquetes dels
amics que t’envolten. Amb orinal o sense, és molt divertit!

LLIBRE AMB CD

Descobrim la granja /
Descobrim l’escoleta
Jérôme Pélissier i
Carine Hinder
A partir d’1 any

Què és això? Alça les solapes
de cada pàgina: descobriràs
una escena divertida i aprendràs paraules noves.

Sensacionari
Albert Bertomeu Ortega
Dibuixos d’Empar Bou

De quin color són els besos?
Rocio Bonilla

A partir de 3 anys

A Mònica li encanta pintar,
però no ha pintat mai un
bes. De quin color deu ser?
Roig com la salsa de tomaca?
Com podria descobrir-ho?

Ací trobaràs moltes possibilitats per a compartir emocions amb qui més estimes
al ritme de la música!

Max i els superherois
Rocio Bonilla i Oriol Malet
A partir de 5 anys

A Max el fascinen els superherois. Però, de tots ells, en té
un de preferit: Megapower! És
intrèpida, programa computadores, desactiva bombes i té
ultravisió. La vols conéixer?
La màgia del Nadal
Francesc Gisbert
Dibuixos de Rosanna Crespo
i Quique Soler
A partir de 5 anys

Amb el Nadal arriba l’hora de
muntar el betlem, escriure la
carta als Reis... Vols descobrir
la màgia del Nadal?

A partir de 3 anys

Els fantasmes no toquen
a la porta
Eulàlia Canal
Dibuixos de Rocio Bonilla
A partir de 5 anys

A la Marmota no li agrada
l’Ànec i està decidida a evitar
que jugue amb l’Ós i amb ella.

Els invents de Malvina
André Neves
A partir de 5 anys

Malvina té una gran capacitat
per a crear coses increïbles,
pèro els seus invents no
sempre fucionen. Per sort,
la mare l’ajudarà.

Dis-li-ho a la mare, dis-li-ho
al pare
Cristina Petit
Dibuixos d’AntonGionata
Ferrari

Enciclopèdia misteriosa
dels éssers diminuts
Alicia Casanova
Dibuixos de Fernando Falcone

A partir de 5 anys

La doctora Caterina Plum ens
revelarà els secrets de fades,
donyets, trols, elfs...

Els pares de Martí no li diuen
que no a res. Què passarà
després d’un dia d’entremaliadures a voluntat?

Benvolguts Melcior, Gaspar i Baltasar...

Dibuixos de Fernando Falcone, del llibre Enciclopèdia misteriosa dels éssers diminuts (Edicions Bromera)

I jo, on faig caca?
Carine Fontaine

A partir de 8 anys

Signatura

