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L’ORONETA és un document trimestral de recomanacions literàries organitzades per 
edats lectores acompanyades de propostes de foment lector per a dur a terme a la 
biblioteca o amb grups de xiquets.

Els criteris de selecció que s’han seguit per a l’elaboració d’aquesta guia de recomanacions 
han sigut la qualitat literària i estètica, la pertinència del contingut i del format segons 
l’edat, la diversitat temàtica, les possibilitats creatives i la capacitat del llibre de generar 
pensament crític, curiositat pel món i empatia per l’altre.

La guia consta d’una selecció de vint-i-nou títols organitzats per franges d’edat, un llibre 
per a llegir en família, un títol per a la reflexió dels adults mediadors i una última secció 
especial amb un llibre de tema o format extraordinari.

A més, s’incorpora al final del document una secció d’activitats complementàries que 
inclou diferents propostes basades en aquesta selecció de títols i organitzades per edats. 
Aquestes activitats poden servir per a intervindre en l’espai bibliotecari amb exposicions 
i accions concretes, o per a dur a terme dinàmiques creatives amb grups de xiquets a  
la biblioteca.

Esta selecció ha sigut realitzada per EL SITIO DE LAS PALABRAS (Mar Benegas i Jesús Ge) 
per a la Comissió de Selecció del Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de 
la Comunitat Valenciana i la Direcció General del Llibre, Arxius i Biblioteques.
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Les biblioteques són un món ple de mons. Un 
univers de paper que ens permet ser lliures, 

evadir-nos, divertir-nos, pensar... 
I els llibres són planetes, xicotets mons amb els 

seus cels, mars i muntanyes. Amb les seues 
tempestes i els seus arcs de Sant Martí. 

La biblioteca alberga tots aquests mons i ens 
permet visitar-los. 

En llegir ens endinsem en ells. Llegir per  
a deixar arrere la por, per a comprendre la 

vida, per a riure o plorar, per a descobrir 
tots els secrets i nous camins, nous cels, altres 

muntanyes i altres núvols. 
Llegir per a eixir de la gàbia del món real i 

obrir les ales.
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DE 0-3 ANYS

Obrir un llibre t’ajuda al fet de ESCAPES i córrer 
noves aventures. 
¡QUE TE MEJORES! Quan estigues trist. O descobrir 
misteris importants i poder dir: ENDEVINA  
COM T’ESTIMO
Els llibres, sens dubte, són les millors MASCOTES  
A BON PREU

0/3

¡QUE TE MEJORES!
Ole Könnecke
Lóguez ediciones
ISBN: 978-84-96646-95-7

El simpàtic Burt cau malalt i haurà de deixar-se cuidar 
pels seus amics mentre ha de quedar-se en llit. Una 
divertida història dels personatges de “¡Tú puedes!“ i 
“¡Mucha Suerte!” que ens farà recordar el valor dels 
amics i la importància de voler i deixar-se voler.

ESCAPES
Taro Gomi
Fondo de Cultura Económica
ISBN: 9789681654139

En la seua línia de presentar el llibre com un objecte per 
a jugar, Taro Gomi ens ofereix aquesta obra que reuneix 
diverses històries sobre animals i coses que s’escapen de 
llocs comuns i quotidians. El joc amb els forats presents 
en cada fulla farà d’aquest llibre un joc perfecte per a 
compartir entre el bebé i els pares.

0/3
0/3
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MASCOTES A BON PREU
Mick Inkpen
Editorial Timun Mas
ISBN: 9788448013387

Un clàssic dels llibres amb solapes de l’autor Mick Inkpen. La botiga d’animals del barri ha posat en venda tots els seus 
animals a bon preu. Podràs fer un recorregut pels números i trobar grans sorpreses darrere de les solapes al llarg del 
llibre. I un final molt especial quan desplegaments l’última pàgina.

ENDEVINA COM T’ESTIMO
Sam McBratney
Il·lustrat per Anita Jeram
Kókinos
ISBN: 978-84-88342-32-4

Aquest conegut llibre de Sam McBratney ens compta el difícil que és mesurar l’amor que sentim per algú preuat i com 
demostrar-lo. Quan vols expressar el teu amor, no sempre trobem la manera. Ací podràs trobar algunes maneres. 
Aquest clàssic de la literatura per als més xicotets no pot faltar a la teua biblioteca.

0/3 0/3
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4-5 anys

Quan estiga OSCURO, MUY OSCURO o, com 
a OSO Y RATÓN (Y EL MAR QUE NO 
EXISTÍA), no trobes el que cerques. Quan sentes 
que estàs en  LA GÀBIA. O sents la soledat i et 
preguntes  QUÈ FAN ELS PARES A LA NIT?...  
No et preocupes: obri un llibre i tot anirà millor.

4/5

OSCURO, MUY OSCURO
Ruth Brown
Océano Travesía
ISBN: 9789707773363

Basat en una cançó tradicional anglesa i amb un text molt rítmic, aquest conte de terror (però també amb el seu toc 
d’humor) farà les delícies dels nostres xicotets. Un d’aqueixos llibres que estàs desitjant que et tornen a comptar 
encara que estigues fet un cabdell sobre tu mateix per a protegir-te.
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OSO Y RATÓN (Y EL MAR QUE NO 
EXISTÍA)
Mar Benegas
Il·lustrat per Cinta Villalobos
Editorial Anaya
ISBN: 978-84-698-6646-7

Oso y Ratón eran grandes amigos, vivían juntos en el bosque 
y no necesitaban nada más.
Hasta que un día, Ratón dijo: «Vámonos de viaje, Oso». 
Entonces todo cambió entre ellos.
Mar Benegas ens porta una preciosa fabula sobre 
l’amistat i les diferències, sempre tan rellevants 
en una relació. Porque ser amics no significa estar 
d’acord en tot.

LA GÀBIA
Germán Machado
Il·lustrat per Cecilia Varela
Andana editorial
ISBN: 978-84-17497-68-2

Esta és la història de Nil, un xiquet que troba una gàbia 
en el traster i demana a la seua família un hamster per 
a tancar-li en ella. El llibre és una al·legoria sobre la 
llibertat i els seus límits i és una oportunitat excel·lent 
per a provocar la conversa amb els xicotets sobre què 
significa ser lliure i la llibertat dels animals tancats.

QUÈ FAN ELS PARES A LA NIT?
Thierry Lenain
Il·lustrat per Barroux
Birabiro editorial
ISBN: 978-84-16490-62-2

Un dia, Sofía pregunta als seus pares què fan a la nit mentre ella està dormint… Immediatament, la imaginació de 
la xiqueta es posa en marxa per a trobar les respostes més originals i eixelebrades. A quina conclusió arribarà? Un 
excel·lent relat per a potenciar la imaginació i el qüestionament del nostre món i costums.
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6-8 anys
Hi ha llibres que et fan riure amb tot el cos,  
¡QUÉ RISA DE HUESOS!
Altres llibres et fan aprendre coses que no sabies, són com 
una  ENCICLOPEDIA DE OBJETOS COTIDIANOS.  
Uns altres parlen d’amistat en terres llunyanes, com la de 
L’ÀNEC I EL SALZ fins i tot podràs aprendre tot sobre 
ELS ANIMALS DEL BOSC

6/8

¡QUÉ RISA DE HUESOS!
Allan Ahlberg
Il·lustrat per Janet Ahlberg
Kalandraka
ISBN: 9788484643852

Una altra reedició que hem d’agrair a l’editorial 
Kalandraka. Un divertidíssim llibre sobre els esquelets 
d’un home, un xiquet i un gos que una nit ixen a passejar 
i a intentar espantar a la gent. Entre altres situacions 
simpàtiques, la distracció de l’home i el xiquet provoca un 
embolic tremend a l’hora de reconstruir els ossos del gos 
acompanyant. Un clàssic que no podia perdre’s.

ENCICLOPEDIA DE OBJETOS COTIDIANOS
Štepánka Sekaninová
Il·lustrat per Eva Chupíková
Edelvives
ISBN: 9788414028940

Una curiosa enciclopèdia per a conéixer la història i 
anècdotes dels objectes quotidians que tenim al nostre 
voltant: les ulleres, els paraigües, el llit, les sabates… Un 
llibre molt interessant per a aprofundir en el coneixement 
del món que ens envolta i valorar millor el que tenim.

6/8

6/8
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ELS ANIMALS DEL BOSC
Alexia Romatif

Il·lustrat per Laura Carlin
Bromera

ISBN: 9788490268421

Aquest llibre et permetrà descobrir als animals del bosc, les seues característiques i els seus costums. Tot això a 
través d’un disseny atractiu amb belles fotografies i fitxes d’informació amb textos breus i divertits. Un llibre ideal per 
a començar a construir la nostra secció de llibres informatius.

6/8

L’ÀNEC I EL SALZE
Mariasun Landa
Il·lustrat per Armand
Bromera
ISBN: 9788476605219

L’aneguet vol ser submarinista però Mama Ànec i els seus germans no estan d’acord en la seua decisió i volen 
impedir-ho. La seua nova afició i la seua obstinació per dur-la a terme li fa ficar-se en problemes i haver d’enfrontar-
se amb els cignes. Però tots els problemes hauran valgut la pena perquè haurà guanyat a un amic: el salze.

6/8
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8-10 anys
Si la teua curiositat no cessa, podries descobrir ¿QUÉ  
ES UN RÍO?, o el perquè de la   LA CRIDA DE 
L’AIGUAMOLL. També podries descobrir què 
ha d’explicar-te LA CURIOSA LIBRERÍA. 
Llegint podries descobrir que tots som iguals perquè 
tots som diferents i fer una llista que es titule:   
“A CASA MEVA SOM…”. 

8/10

¿QUÉ ES UN RÍO?
Monika Vaicenavičienė
Océano Travesía
ISBN: 9786075277714

Un riu pot ser una història, una endevinalla, un camí, 
un fil… En aquest llibre de la multipremiada autora i 
il·lustradora lituana Monika Vaicenavičienė, un xiquet i la 
seua àvia fan un recorregut el mateix científic que literari, 
simbòlic i històric pels rius del món. Amb un format que 
fluctua entre àlbum il·lustrat i llibre de coneixement, 
aquest llibre està plagat d’imatges poètiques i contingut 
científic.

LA CURIOSA LIBRERÍA
Shinsuke Yoshitake
Pastel de Luna
ISBN: 978-84-16427-33-8 

Shinsuke Yoshitake és un autor japonés els llibres del 
qual estan carregats d’una enorme frescor i creativitat. En 
aquest cas, un personal i peculiar homenatge als llibres i a 
aquelles persones que agradem de llegir-los. En aquesta 
singular llibreria, el llibreter t’oferirà llibres que només 
pots llegir a la llum de la lluna, maneres d’empaquetar 
un llibre o com se celebra unes noces en una llibreria. 
Un llibre replet d’idees creatives i imaginatives que ens 
permet gaudir i recrear aquestes i moltes altres idees.

8/10
8/10
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LA CRIDA DE L’AIGUAMOLL
Davide Cali
Il·lustrat per Marco Somà
Takatuka
ISBN: 978-84-16003-89-1

Un dia, una parella troba al xicotet Boris abandonat en un pantà. Com porten temps desitjant tindre un fill, decideixen 
portar-li’l a casa i cuidar-lo. No els importa que Boris tinga brànquies com un peix o els ulls més grans que els altres. 
Creix feliç amb ells fins que Boris comença a qüestionar-se si no seria més feliç vivint entre els seus semblants. Un 
llibre molt emotiu sobre l’amor, l’afecte i el vertader significat de la família.

A CASA MEVA SOM…
Isabel Minhós Martins
Il·lustrat per Madalena Matoso
Takatuka
ISBN: 978-84-17383-20-6

Davall d’un mateix sostre s’ajunten una gran quantitat de parts del cos humà: caps, mans, peus, ossos, dents, pèls o 
tetitas. Agrupar-les i explicar-les resulta una tasca divertida, perquè les quantitats varien d’habitació en habitació i es 
multipliquen quan arriben visites. En aquest llibre les matemàtiques s’alien amb l’anatomia per a seguir el dia a dia 
d’una família a la seua casa, sumant quantitats totals d’ossos, pèls i metres d’intestí, sense oblidar-nos de les quatre 
potes del gos.

8/10
8/10
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10-12 anys

Llegint coneixeràs gent fascinant, com BASIL, 
EL RATÓN SUPERDETECTIVE o a PIPPI 
CALZASLARGAS. Et faràs preguntes i podràs 
dir: QUÈ M’ESTÀ PASSANT? O convocar una 
manifestació amb una pancarta que diga:  DEIXEU 
EN PAU LA MISSISSIPI.

10/12

BASIL, EL RATÓN SUPERDETECTIVE
Eve Titus
Il·lustrat per Paul Galdone
Blackie Books
ISBN: 978-84-17552-88-6

A vegades, les pel·lícules basades en llibres eclipsen de tal manera a la publicació que es queda relegada en la 
memòria. Per aquest motiu, la recuperació d’aquest clàssic de la literatura infantil és doblement benvinguda. Per 
la seua qualitat literària i per ressuscitar-ho de les seues pròpies cendres. El llibre ens conta la història d’aquest 
ratolí superdetective, Basil, que ha aprés tot el que sap d’un altre detectiu humà molt conegut: Sherlock Holmes. En 
aquesta ocasió haurà de resoldre el misteri de les bessones desaparegudes. Ningú sap on estan fins que arriba una 
nota dels Tres Terribles, l’horrible banda de rosegadors. Aconseguirà rescatar-les?

10/12
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PIPPI CALZASLARGAS
Astrid Lindgren
Il·lustrat per Ingrid Vang Nyman
Kókinos
ISBN: 978-84-17742-09-6

Una de les reedicions més anhelades i esperades 
del mercat editorial infantil. Les històries irreverents 
i agosarades d’aquesta xiqueta que viu sola en Vila 
Villekula amb el seu cavall i el seu mico. A més de llista, 
generosa i imaginativa, és la xiqueta més forta del món 
i no permetrà que cap abusón s’isca amb la seua. Vols 
conéixer les històries de Pippi Calzaslargas? L’editorial 
Kókinos ha recuperat els seus tres llibres més rellevants.

QUÈ M’ESTÀ PASSANT?
Peter Mayle
Il·lustrat per Arthur Robbins
Maeva Young
ISBN: 978-84-15532-89-7

La reedició d’un excel·lent llibre que servirà de guia per 
a pares i joves sobre la pubertat i que conté les respostes 
a algunes de les preguntes més incòmodes del món. 
Si estàs buscant un llibre com a excusa per a generar 
conversa sobre “aqueix” tema i tots els canvis incòmodes 
que vivim en la pubertat, aquest és l’ideal. Pots consultar-
ho per a resoldre els teus dubtes més bàsics i utilitzar-ho 
com a canal per a demanar més explicacions als majors. 
I si eres pare o mare i no saps com traure el tema, aquest 
llibre és una ajuda genial.

10/12

10/12

DEIXEU EN PAU LA MISSISSIPI
Cornelia Funke
Bromera
ISBN: 9788498245080

Emma no ix de la seua sorpresa en comprovar que li han regalat un cavall de debò! Es diu Mississipi i era l’egua del 
difunt Don Joan Sotobrante.  Emma està segura que aquest estiu, amb la presència de Mississipi, serà un dels millors 
de la seua vida. Però el que ella no espera és que el nebot de Sotobrante vol recuperar a l’egua a qualsevol preu.

10/12
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+12 anys
Al final, de tant de llegir, pot ser que no sàpies bé 
qui eres. I acabes dubtant fins a exclamar:  NO SOY 
UN LIBRO, soc PAULINA. I gràcies als llibres, podràs 
traçar un mapa per a conéixer-te millor, des del cap 
fins a la GEOGRAFIA DAVALL DEL MELIC.  Per a 
després descansar a l ’ombra de  CONTES DE “LES 
MIL I UNA NITS”

12+

PAULINA
Ana María Matute
Ediciones Destino
ISBN: 978-84-233-4729-2

“Acababa de cumplir diez años cuando me llevaron con los abuelos a la casa de las montañas. Primero hicimos un viaje 
muy largo, que duró cerca de tres días. Tuvimos que coger dos trenes, y al final, llegó el autocar, pintado de azul, que llevaba 
a las montañas”.
Així comença el viatge que emprén Paulina a una nova vida, a un món desconegut fins llavors. Al costat de Nin, un xiquet 
cec i pobre que viu a la casa dels seus avis, aprendrà a mirar la vida com mai abans l’havia vista.

12+
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GEOGRAFIA DAVALL DEL MELIC. SEXOLOGIA 
PER A TOTS ELS GUSTOS
Valentín Coronel
Bromera
ISBN: 9788490268759

Enmig d’aquest món amb tantíssima informació en la 
xarxa, resulta sorprenent la desinformació sexual que 
hi ha entre la gent. En aquest llibre es parla obertament 
sobre totes les opcions sexuals

12+

NO SOY UN LIBRO
José María Merino
Siruela
ISBN: 978-84-7844-407-6

Tres joves amics inicien durant les vacances d’estiu el 
que esperen que siga un llarg i divertit viatge amb tren 
per Europa, però, no obstant això, no serà com ells 
esperaven... Molt prompte, al tren que va de Madrid a 
París, un succés estrany irromp en les seues vides. A 
partir d’aqueix instant, com en els millors relats de 
ciència-ficció, José María Merino ens embolica en una 
situació totalment sorprenent i inesperada: hi ha un 
llibre que no és un llibre, però que necessita ajuda i que 
llança als personatges a un altre món, molt semblant i 
molt diferent al de tots els dies, on aquests se senten 
perduts i amenaçats.

12+

CONTES DE “LES MIL I UNA NITS”
Vicent Vila Berenguer
Il·lustrat per Aram Delhom
Estrella Polar
ISBN: 9788490262832

Una adaptació teatral de l’universal relat de “Las mil y una noche”. Cada nit, Scherezade comença un relat nou que no 
deixa concloure perquè el Sultà s’emocione i no decidisca acabar amb la seua vida. Per a aconseguir el seu objectiu, 
Sherezade contarà relats tan coneguts com Aladino o l’aventura de Alí Babá i els quaranta lladres. Històries que ens 
deixaran àvids de conéixer més, com li succeïa al Sultà.

12+
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POESIA
Descobriràs, llegint, que tens un CORAZÓN DE 
PÁJARO. I encara que vulgues amagar-te SOTA 
LES PEDRES; els núvols, el cel i la poesia sempre et 
cridaran des de les pàgines dels llibres perquè continues 
volant.

CORAZÓN DE PÁJARO
Mar Benegas
Il·lustrat per Rachel Caiano
Akiara Books
ISBN: 978-84-8464-045-5

“Nana nació en una isla, al lado de la mar, y hacía 
preguntas que nadie sabía responder. Sus ojos veían más, y 
Nana tenía que escribirlo, para que no se le escapase como 
la arena entre los dedos”. 
La reconeguda poeta infantil Mar Benegas ens entrega un 
relat extremadament delicat i poètic sobre el descobriment 
de l’amor i de la poesia.

SOTA LES PEDRES
Arianna Squilloni
Il·lustrat per Laia Domènech
Akiara books
ISBN: 978-84-17440-66-4

Quan et pares a mirar el camp, el veus vibrar amb una 
vida que sap moure’s ràpida com un llamp, però també 
demorar-se en esperes interminables. Un cant als 
xicotets detalls i a les meravelles de la naturalesa.
Aquest llibre de Arianna Squilloni obri, juntament amb 
el de Mar Benegas, la col·lecció Akipoeta que l’editorial 
Akiara Books acaba de llançar.
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LLEGIR EN FAMÍLIA  
PER A PENSAR
ELS ESPECIALS

I podràs xarrar amb BLANCANIEVES. I conéixer les 
INOLVIDABLES històries, els milers de PRODIGIOS que 
guarda la biblioteca per a tu. 
Cada llibre és un món, una gàbia oberta.

BLANCANIEVES
Charlotte Moundlic
Il·lustrat per François Roca
Edelvives
ISBN: 9788414029633

Encara que el relat de Blancaneu pertanga a la col·lecció de Contes Fantàstics i de Fades que habitualment comptem 
en les primeres edats (a partir de 4 anys), aquesta nova edició del conte ens permet recuperar la història per a llegir-la 
junts en edats superiors. Resultarà un moment emocionant reviure aquesta inquietant història junts i poder comentar i 
compartir les nostres impressions sobre aquest immortal història.
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INOLVIDABLES. 
GRANDES AUTORAS QUE 
ESCRIBEN PARA LOS PEQUEÑOS
Luise Berg-Ehlers
Il·lustrat per Madalena Matoso
Maeva ediciones
ISBN: 978-84-17108-39-7

Aquest llibre és un excel·lent homenatge a les grans autores de literatura infantil i a les excel·lents històries que van 
escriure i que perduren en el temps. Autores de referència com Astrid Lindgren, Christine Nostlinger o la mateixa Elena 
Fortún, que ens van deixar un llegat literari excepcional per a les primeres edats. Luise Berg-Ehlers, en aquest llibre, 
ens ofereix la possibilitat de tornar a la infància, i per això ens convida a recordar les nostres primeres experiències de 
lectura: el primer llibre que vam llegir, els contes que ens llegien els adults abans de dormir, les nits en ciri llegint en 
el llit. En el llibre traça un recorregut de les vides de les autores més rellevants i explora les relacions que les van unir 
amb els seus protagonistes.

PRODIGIOS. 
UNA ANTOLOGÍA DE POESÍAS ÁRABES
VV.AA. 
Pròleg de Pedro Martínez Montávez
Il·lustrat per Rachid Koraïchi
Libros del Zorro Rojo
ISBN: 978-84-947284-2-6

Aquesta antologia, il·lustrada pel cèlebre artista i cal·lígraf algerià Rachid Koraïchi, recull alguns dels poemes àrabs més 
bells escrits des del segle VI fins als nostres dies. Una obra per a llegir i contemplar, que no sols és un «bell llibre», 
sinó també una experiència apassionant per al públic. Una obra que reuneix en un sol volum tres antologies, amb noves 
traduccions dels versos més destacats de la poesia àrab, la poesia andalusina i la poesia d’Algèria, des de la seua tradició 
fins a les seues veus més actuals.
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PROPOSTES

D’ACTIVITATS CREATIVES
PER A LES BIBLIOTEQUES

Objectius
Amb aquestes activitats complementàries pretenem que els usuaris 
més menuts participen activament entorn de la biblioteca. A partir 
d’aquestes recomanacions, s’estableixen algunes accions fàcilment 
aplicables a les biblioteques. Tant activitats genèriques, amb espais 
habilitats en els quals puga participar qualsevol usuari de manera 
esporàdica, com a activitats creatives per a fer en grup que després 
puguen quedar-se, a manera d’instal·lació, en la mateixa biblioteca.
En la major part de les activitats, és important que la bibliotecària 
incite a la participació tant de menuts com de majors per a generar 
una certa activitat.

Quasi totes les propostes tindran una exposició amb llibres 
recomanats (per temàtica, edat, activitat, autor...), ja que els 
expositors amb recomanacions ofereixen uns resultats directes i 
reals com a acció de foment lector.

EXPOSICIONS
LA CURIOSA BIBLIOTECA
A partir del llibre La curiosa librería, podem organitzar una exposició sobre llibres peculiars. El llibre més xicotet que 
tinguem a la biblioteca, el llibre més gran, el llibre més antic, el llibre més gruixut, un llibre sense paraules (en braille, 
o amb il·lustracions)…

EXPOSICIÓN DE OBJETOS COTIDIANOS
Es podria plantejar una exposició al hall de la biblioteca amb alguns objectes quotidians. Cada objecte tindrà al seu 
costat (o lligat a manera d’etiqueta) una targeta explicativa d’alguna informació interessant sobre aquest objecte. En la 
part inferior o posterior de la targeta indicarem la referència bibliogràfica d’on hem pres aquella informació. Pot anar 
acompanyada d’una exhibició de llibres informatius sobre aquests mateixos objectes.

INOLVIDABLES. GRANDES AUTORAS QUE ESCRIBEN PARA PEQUEÑOS Y PEQUEÑAS
Prenent el llibre del mateix títol, podem exposar els llibres de les autores que cita en aquest: Astrid Lindgren, Christine 
Nostlinger, Elena Fortún, Gloria Fuertes, …

GÀBIES DE LLIBRES
Prenent com a referència el llibre La Gàbia, de Germán Machado, podem fer una instal·lació al hall de la biblioteca amb 
moltes gàbies en les quals tindrem tancats llibres que parlen sobre animals. Imagina una gàbia amb el llibre Historia 
de  tres pajaritos, de Bruno Munari a l’interior. Aquests llibres són préstecs especials. Segons es van prestant, les 
gàbies es van buidant i queden obertes i els llibres “volaran” lliures.
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ENDEVINA COM T’ESTIMO
A tots ens agrada que ens diguen frases d’ànim o d’afecte. La proposta és reproduir una imatge del llibre en mida 
gegant. Pot ser dibuixada en paper o encarregar una impressió en cartó ploma. Al costat de la reproducció gegant, 
posarem un panell en el qual puguem escriure expressions d’afecte o d’ànim. Frases que els diem (o volem dir) als 
nostres éssers estimats o frases d’ànim per a les persones que no es troben bé en aquell moment. Poden escriure’s 
directament sobre el paper o sobre targetes amb forma de globus de còmic.

¡QUÉ RISA DE HUESOS!
T’atreveixes a muntar aquests ossos desordenats? Un panell de franel·la i uns ossos retallats en cartó ploma amb 
adhesiu en la seua part posterior perquè es puguen pegar i enlairar. Intentarem muntar l’esquelet del gos d’aquest 
conte tan divertit.

A CASA MEVA SOM…
Durant aquest mes, quan fem un préstec demanarem als usuaris que ens emplenen una targeta. En ella els preguntarem 
quantes de les següents parts del cos tenen a casa.

· A la meua casa som _________ caps. Uns pensen en _________ i uns altres en _________

· A la meua casa som _________ pigues. La persona que més té a casa és _________.

· A la meua casa som _________ nassos. Uns els agrada fer olor _________ i uns altres _________

(….)

Després podem fer una exposició amb les targetes. El disseny de la targeta pot fer-se amb les il·lustracions del 
mateix llibre.
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MIL I UNA NITS. MIL I UNA HISTÒRIES
Seria interessant organitzar una vetlada de narració oral entorn de la literatura tradicional àrab contant algun relat 
de Les mil i una nits. El narrador Héctor Urién és un expert en aquest relat i conta totes les setmanes una a una les 
històries de “Las mil y una noches”.Potser podem convidar veïns de cultura àrab perquè ens ajuden a preparar algun 
dolç tradicional o un te. Podem recitar també alguns poemes del llibre “Prodigios”.
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