
Preu del lot: 189,40  €

Ajudes a la dinamització de biblioteques escolars

educació emocional

Un lot de 12 llibres de valors

Prejudicis, solidaritat

assetjament escolar

superació personal gestionar las emocions

Gràcies. Història d’un 
veïnat
Rocio Bonilla
40 pàg. / 15,95 €
978-84-1358-151-4

Gràcies a una avaria 
d’Internet, la vida del veïnat 
canviarà del tot. Gràcies a 
la valentia i la curiositat, els 
veïns i les veïnes arribaran 
lluny, molt lluny. I ho faran 
junts. Una història sobre com 
un xicotet detall pot millorar 
les nostres vides..

Què t’ha passat?
Josep Gregori
Dibuixos: Seta Gimeno
24 pàg. / 15,95 €
978-84-1358-158-3

Martí és un xiquet molt 
alegre, però últimament no 
va gens content a l’escola. 
Què li deu passar? Gràcies a 
l’àvia, la família entendrà què 
ocorre i buscarà la solució al 
col·legi. Una història valenta 
sobre l’assetjament escolar.

Soc ferotge
Anya Damirón
Dibuixos: Pablo Pino
48 pàg. / 15,95 €
978-84-1358-091-3

Milo, un xicotet llop 
aventurer, creix pensant 
que un dia, de sobte, es 
convertirà en un llop feroç. 
Quan descobreix que això 
no passarà per art de màgia 
i que s’ha d’entrenar tot el 
dia com els altres llops de la 
manada, Milo es pregunta: 
potser hauré de deixar de ser 
com soc per a ser feroç?

A voltes la mare té el cap 
ple de trons
Bea Taboada
Dibuixos: Dani Padrón
24 pàg. / 15,95 €
978-84-1358-092-0

A voltes la mare té trons en 
el cap: parla molt fort i amb 
les dents juntetes. Altres 
vegades té un arc de Sant 
Martí al cap: canta en el cotxe 
i em fa molts besos. Un relat 
que ens ajuda a entendre 
com funcionen les emocions i 
a gaudir-ne.
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Fins que ens puguem 
abraçar
Eoin McLaughlin
Dibuixos: Polly Dunbar
32 pàg. / 15,95 €
978-84-1358-129-3

Eriçó i Tortuga no es 
poden abraçar, però saben 
que s’estimen, perquè hi 
ha moltes maneres de 
demostrar-ho... fins que ens 
puguem abraçar!

Les menudes (i grans) 
emocions de la vida
Montse Gisbert
74 pàg. / 15,95 €
978-84-15554-04-2

Llibre il·lustrat amb colors 
delicats; ens aproxima a la 
comprensió dels sentiments 
que experimentem, de les 
emocions que vivim: la 
timidesa, la por, l’alegria, 
l’exclusió, l’orgull, l’amistat... 
Un llibre que ens ensenya a 
viure i a comprendre’ns.

altres formes de  
demostrar afecte

divorci

diccionari d’emocions

Sis anys, sis casetes
Josep Gregori
Dibuixos: Fran Parreño
24 pàg. / 13,95 €
978-84-9026-343-3

Una història que aborda de 
manera tendra i original un 
tema delicat com el divorci 
i com aquest afecta els més 
menuts de la casa.

estereotips

Les princeses també  
es tiren pets
Ilan Brenman
Dibuixos: Ionit Zilberman
32 pàg. / 15,95 € 
978-84-9824-875-3

El pare de Laura va agafar el 
llibre secret de les princeses 
i li va contar a la filla una 
cosa que no sabia ningú... 
Descobreix aquest secret 
que la gent desconeix.

feminisme

Què em contes, Caputxeta?
José Carlos Andrés
Dibuixos: Éric Puybaret
24 pàg. / 15,95 € 
978-84-9026-585-7

Caputxeta està farta de fer 
les coses com han de ser 
perquè és la tradició. Per 
això, un dia decideix canviar 
la capa roja per una de molts 
colors. Així, serà igual, però 
diferent.

diversitat

LGTBI

Superxiquets
Anya Damirón
Dibuixos: Pablo Pino
40 pàg. / 15,95 €
978-84-9026-904-6

Canviem la nostra manera 
de veure la discapacitat. Tots 
podem tindre l’habilitat de 
trobar-li un costat positiu 
a les coses per a apreciar el 
millor dels altres.

Ara em dic Joana
Jessica Walton 
Dibuixos: Dougal 
MacPherson
32 pàg. / 15,95 €
978-84-8131-394-9

Xiquet o xiqueta? Només 
cadascú sap què és i com 
se sent, i davant d’això, 
el més important de tot 
és l’amistat. Una història 
commovedora, dolça i 
tendra sobre ser u mateix.

prejudicis, tolerància

Corb
Leo Timmers
28 pàg. / 15,95 €
978-84-9824-514-1

Corb és negre. Negre com el 
carbó. Tan negre que fa por. 
Però, ara, Corb té plans. Ara 
sap què ha de fer. Corb és la 
divertida història de quatre 
ocells un poc atabalats.


