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Títol: Baby pop 
Autor/a: Meritxell Martí
Il·lustrador/a: Xavier Salomó
Editorial Combel
Barcelona, 2017

Descobreix la màgia i la bellesa de l'inici de la vida 
en nou il·lustracions tridimensionals de gran poesia, 
nou instantànies a mida real del mes a mes del futur 
nadó. La millor manera d'explicar als nens i nenes 
com va ser la seva vida al ventre de la mare.
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Títol: A casa meva som...
Autor/a: Isabel Minhós Martins
Il·lustrador/a: Madalena Matoso
Editorial Takatuka
Setembre 2019

Sota un mateix sostre s’ajunten una quantitat de 
parts del cos humà. Agrupar-les i comptar-les no és 
només una tasca divertida: també serveix per seguir 
el dia a dia d’una família i, amb l’ajut de les 
matemàtiques, per fer un recompte exacte dels 
assistents i de les parts del cos que s’afegeixen a 
les que ja teníem comptabilitzades.

Títol: Quan jo vaig néixer
Autor/a: Isabel Minhós Martins
Il·lustrador/a: Madalena Matoso
Editorial Takatuka
Octubre 2018

La vida és un descobriment continu que comença 
amb el naixement. El narrador d’aquest conte, un 
nen de mirada innocent i fascinada pel món, ens 
explica tot el que ha après de la vida i com n’és de 
meravellós saber que cada dia en continuarà 
descobrint una miqueta més.

Títol: ¡Ya llego!
Autor/a: Hervé Tullet
Il·lustrador/a: Hervé Tullet
Editorial Patio
Junio 2015

¡Oh! ¡Oh! Historias, emociones, sorpresas... todo en 
imágenes y en onomatopeyas, ¡para contar en voz 
alta!
Un libro del genial Hervé Tullet que permite a los 
adultos comprender desde la mirada de un niño 
como es el momento de espera y encuentro con su 
mamá.



Títol: Las manos de papá
Autor/a: Émilie Jadoul
Editorial Corimbo
Febrero 2012

En las manos de papá, Bebé está seguro. Sus 
manos le aupan, le bañan, le hacen cosquillas, le 
sujetan en el tobogán. Y de pronto... Uno, dos y 
tres... ¡Sin manos!
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Títol: Mi amor
Autor/a: Astrid Desbordes
Il·lustrador/a: Pauline Martin
Editorial Kókinos
Abril 2016

La hora de dormir es el momento de los secretos 
entre Archibaldo y su mamá. Y es también la 
ocasión perfecta para que el niño haga una pregunta 
difícil: “¿Me querrás toda la vida?”. Para la mamá, 
sin embargo, la respuesta es fácil y le responderá de 
una forma muy especial.

Títol: Espera
Autor/a: Antoinette Portis
Editorial Patio
Marzo 2017

Siempre tenemos prisas, especialmente a primera 
hora de la mañana. Esto les pasa a la madre y al 
niño protagonistas de esta historia. 
Afortunadamente, el niño, siempre atento y con 
menos prisas que la madre, descubre algo por lo 
que vale la pena detenerse.

Títol: Tu eres...
Autor/a: Atelier Saje
Editorial Kókinos
Junio 2019

En este original libro, cada página contiene un dibujo 
a todo color, de líneas muy simples con un agujero 
en el medio para que el bebé pueda asomar su 
carita. Además, podrá también jugar con sus padres 
a esconderse y reaparecer. Por fin llega la sorpresa 
final ¡Un espejo en el cual el niño se puede mirar, 
admirar y descubrirse!



Títol: Què hem de fer amb el nen que plora?
Autor/a: Cressida Cowell
Il·lustrador/a: Ingrid Godon
Editorial Símbol
Maig 2007

A través d'unes il·lustracions que tenen cura de tots 
els detalls, s'introdueix als infants en el coneixement 
de diferents animals en els seus hàbitats, en base a 
una endevinalla i al fet d'haver d'aixecar una solapa 
per trobar l'animal amagat. A la part final del llibre, 
en l'apartat es dona informació complementària als 
lectors.
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Títol: Tinc pipí
Autor/a: Anna Coll-Vinent Noguera
Il·lustrador/a: Emile Jadoul
Editorial Corimbo
2011

Totes les nits passa el mateix. El lleó es desperta 
amb ganes de fer pipí. I llavors crida a la seva mare: 
Tinc pipí.La mare pingüí s'aixeca i porta a Lleó el 
lavabo. Després mare i Lleó tornen al llit. Moltes 
vegades, Lleó té ganes de fer pipí dues vegades. 
Llavors, Lleó crida al seu pare: Pare, pipííí! Cada 
matí és el mateix. 

Títol: Ets important
Autor/a: Christian Robinson
Editorial Libros del Zorro Rojo
Agost 2020

Aquest àlbum per a primers lectors explora de 
manera brillant i intel·ligent moltes perspectives 
diferents, tant per entendre el món com per acceptar 
i respectar els altres amb les seves diferències i, per 
descomptat, a nosaltres mateixos. Un llibre que 
convida a ser optimistes però també solidaris.

Títol: La banyera
Autor/a: Lisa Biggi
Il·lustrador/a: Paloma Corral
Editorial Takatuka
Març 2020

És l’hora del bany, una rutina que pot convertir-se en 
una aventura quan hi posem imaginació. Si l’envàs 
del sabó ens recorda un ovni, l’esponja ens 
transporta al túnel de rentat de cotxes… Hi ha res 
millor que banyar-se per viure emocions? Sí, que la 
mare es banyi amb tu. Però... és la mare o és una 
illa deserta?



Títol: Emocióname
Autor/a: Rafael R. Valcárcel
Il·lustrador/a: Cristina Núñez Pereira
Editorial Palabras Aladas
Septiembre 2018

Emocióname representa ocho emociones con 
escenas cotidianas protagonizadas por diversos 
peques. Conocer su entorno tal cual favorece que 
desarrollen una sana diferenciación entre la realidad 
y la fantasía (según la filosofía Montessori*)
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Títol: ¡Ocupado!
Autor/a: Matthieu Maudet
Editorial Lóguez Ediciones
Mayo 2020

Caperucita, los cerditos, el pájaro... Todos tienen 
muchas ganas de hacer pipí, pero el aseo está 
ocupado y no tienen más remedio que esperar. 
Pero... ¿quién está ahí dentro y por qué tarda tanto 
en terminar?

Títol: El que el pare m'ha dit
Autor/a: Astrid Desbordes
Il·lustrador/a: Pauline Martin
Editorial Kókinos
Octubre 2017

Archibaldo i el seu pare contemplen les orenetes 
que volen cap a terres llunyanes. Aquest viatge 
genera en el nen moltes preguntes que el pare 
contestarà ajudant-lo en aquesta difícil i bella 
travessia que és el creixement. 

Títol: És meu, aixó!
Autor/a: Michel Van Zeveren
Editorial Editorial Corimbo 
Juny 2009

A la jungla una granota troba un ou, fins que van 
apareixent animals cada vegada més grossos que 
diuen que l'ou és seu, a la fi l'ou eclosiona i...És 
meu, això!



Títol: Què fan els pares a la nit?
Autor/a: Thierry Lenain
Il·lustrador/a: Barroux
Editorial BiraBiro
Octubre 2019

Un bon dia, la Sofia pregunta als seus pares què fan 
a la nit mentre ella dorm… Immediatament, la 
imaginació de la nena es desferma per trobar les 
respostes més originals i estrafolàries. A quina 
conclusió arribarà?
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Títol: Emma llora
Autor/a: Jutta Bauer
Editorial Lóguez Ediciones
Noviembre 2015

Hay días y situaciones en que la pequeña osa 
Emma también llora, como, por ejemplo, cuando 
mamá se enfada con ella. Pero Emma encontrará 
consuelo en el regazo de su mamá.
Jutta capta las emociones de los más pequeños, 
haciéndoles participar en sus llantos y risas desde 
su gran sensibilidad y capacidad artística.

Títol: És el meu arbre!
Autor/a: Olivier Tallec
Editorial BiraBiro
Marzo 2020

M’encanta aquest arbre. Aquest és el MEU arbre, 
diu la bonica esquirol vermella. M’encanta menjar 
les MEVES pinyes a l’ombra del MEU arbre. És el 
MEU arbre i són les MEVES pinyes. Tothom hauria 
de saber que són les MEVES pinyes i que és el 
MEU arbre. Què s’ha de fer per protegir-lo dels 
altres?

Títol: Lili
Autor/a: Wen Dee Tan
Editorial Babulinka Books
2016

Una vez, en un pueblo, vivia una niña normal que se 
llamaba Lili. Bueno, era normal excepto por una 
cosa… Lili tenia el PELO rojo como el FUEGO, 
quemaba todo aquello que tocaba. A Lili le costaba 
hacer amigos, ser diferente le traía muchos 
problemas. Pero… ¿Y si al final ser diferente fuera 
una ventaja? 



Títol: Érase una vez un niño comepalabras
Autor/a: Marlet marlet
Il·lustrador/a: Jordi Sunyer
Editorial Babulinka Books
Septiembre 2018

¿Qué pasaría si un día un niño se comiera la 
palabra alegría? ¿Y la palabra miedo? ¿Y si 
decidiera no comerse ninguna? Un libro original para 
ayudar a los pequeños lectores a precisar, concretar 
y poder definir sus sentimientos. Un libro muy 
divertido para acompañaros hacia el interior de los 
pequeños y de vosotros mismos.
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Títol: Blanca, la petita cangur
Autor/a: Guido van Genechten
Editorial Símbol
Maig 2007

El món és gran, molt i molt més gran que la bossa 
de la mare cangur. S’hi està més segur, més calentó 
i tot és més fàcil. La mare intenta donar una 
empenteta a la seva filleta per a ensenyar-li tot el 
que la vida li ofereix. Primer sembla que la cosa no 
acabarà d’anar bé, però després...

Títol: No dormirem en tota la nit
Autor/a: Suzanne Lang
Il·lustrador/a: Max Lang
Editorial Símbol
Novembre 2020

En Jim està content. Anirà a dormir a casa dels 
pares amb els seus germans i el seu amic. En Jim 
no pot estar més nerviós per totes les activitats que 
la família ha preparat. Però què passa quan arriba el 
seu germanet petit? Aquest llibre ens parla de la 
família, de passar-s'ho bé i dels vincles amb els 
pares i germans

Títol: Bona nit. Poemes per a l'hora d'anar a 
dormir
Autor/a: Salvador Comelles
Il·lustrador/a: Mercè Galí
Editorial Publicacions de l'Abadia de Montserrat
Març 2016

El poeta Salvador Comelles ens ofereix poemes 
dolços i senzills per acompanyar els infants quan 
van a dormir. Poemes per fer somiar, poemes per 
espantar monstres, poemes de lliteres i pijames. 
Poemes per repetir un dia i un altre.


