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DE 0-3 ANYs
HOLA, MATÍ. Com estàs? Què tal el Sol i els Núvols?
T ’escric aquesta carta per a dir-te que el  PAPÁ OSO ja 
ha tornat. Vam estar esperant-lo tant de temps que ja ni 
sabíem com acabaria tot. Però al final tot es va resoldre bé. 
Gràcies pels teus consells i el teu suport.

0/3

PAPÁ OSO
Rafael Yockteng
Ediciones Ekaré
ISBN: 978-84-944988-3-1

Seguim al Papà Os per totes les rutines que realitza al llarg 
del dia vivint en paral·lel les accions del xiquet: prendre un 
bany, menjar, jugar o caminar són les activitats que faran 
tant Papà Os com el xiquet que es fa acompanyar pel seu 
ninot d’os. Un llibre senzill però directe per a reforçar i 
consolidar les rutines del dia a dia.

HOLA, MATÍ
Mar Benegas
Il·lustracions de Neus Caamaño
A Buen Paso
ISBN: 978-84-17555-19-1

Cada dia és una aventura i tot és nou si eres bebé. Dir 
«Hola» al gat i al piano, jugar amb la tortuga. Saludar 
els núvols i el parc. Explorar, mirar, tocar… Així passen 
les hores i, a poqueta nit, saludes a la son dient: «Fins 
demà!». Un llibre que, jugant amb les formes de salutació 
«hola» i «adéu», proposa un recorregut al llarg del dia, 
dels objectes, moments i persones que es mouen al 
voltant del bebé.

0/3
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4-5 anys
Ahir va ser el primer dia de col·legi de  BUBBLE GUM BOY. No veges 
qué nerviós estava. Pensava que tothom riuria d’ell. Però com li vam dir, 
tot va eixir fenomenal. Jo crec que fins i tot hi va fer amics. Com és tan 
tímid, no ens va contar molt, però creiem que va ser així. 
També ens va dir que en classe els van contar la llegenda de  
L’ÀNEC PAGÈS i que, just en el millor moment del relat, UNA GUINEU 
va apuntar el seu musell per la finestra. Quin esglai es van emportar.
Vol portar-li alguna cosa a la seua mestra, però no es decideix, vol que 
EL REGALO siga especial. Se t’ocorre alguna cosa?

4/5

BUBBLE GUM BOY
María Ramos
Fulgencio Pimentel
ISBN: 978-84-17617-21-9

Comença el curs i el nostre personatge, el xic xiclet, presenta les pors habituals davant aquesta nova aventura. Temor 
de ser rebutjat i de no ser estimat, de ser diferent als altres. No obstant això, prompte s’adona que l’escola és un món 
molt divers, un espai plural en el qual conviuen xiquets molt diferents amb les seues peculiaritats. Això és precisament 
el que fa divertit anar a classe i passar l’estona amb Cebollita, Mandarina o Ernesto.
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L’ÀNEC PAGÈS
Martin Waddell
Il·lustracions d´Helen Oxenbury
Editorial Joventut
ISBN: 978842614572-7

Hi havia una vegada un ànec que tenia la mala sort de viure 
amb un vell granger molt, però que molt gandul. Mentre 
l’ànec feia tota la faena, el granger es passava el dia al llit… 
Fins que un dia, la resta dels animals de la granja van 
decidir entrar en acció!
De la mà de dos dels creadors britànics de llibres 
il·lustrats més reconeguts, aquesta rondalla és una obra 
mestra en tots els sentits.

UNA GUINEU
Kate Read
Libros del zorro rojo
ISBN: 978-84-947733-96

L’aventura d’una rabosa que entra en un galliner a la 
recerca de menjar narrada d’una forma senzilla però amb 
imatges impactants que combinen el collage, la pintura i 
les textures, i que  aporten un dramatisme emocionant. 
“Una rabosa famolenca, dos ulls astuts, tres gallines 
rodanxones...” així va contant i desgranant la història 
d’aquesta rabosa i unes gallines que no es comporten de 
manera tan passiva com era d’esperar.

EL REGALO
Gabriela Keselman
Il·lustracions de Pep Montserrat
Kókinos
ISBN: 978-84-17074-96-8 

S’acosta l’aniversari de Miguelito i, lògicament, els seus pares volen donar-li un regal molt especial… Pensen i pensen, 
però no se’ls ocorre què el faria feliç. Així que, a la fi, no els queda més remei que anar a preguntar-li-ho.  Una reedició 
molt esperada d’un llibre molt afectiu per a llegir, estimular i, per descomptat, regalar.

98



6-8 anys
Potser li portem una planta, perquè té  LA MACETA VACÍA i llueix 
poc l’aula. Així li dona un toc de color. Es va obstinar a regalar-li 
LA PILOTA GROGA que li vas regalar tu l’estiu passat. Al final, 
el vam convéncer que un regal no es pot tornar a regalar, per molt 
bonic que siga. PAPORCO, així criden el conserge nou, cada vesprada 
els recita en veu alta un poema quan tornen a les classes. Ja a la 
vesprada van cantar la CANÇÓ DE FER CAMÍ i tots tan contents 
es vam anar a berenar. 

6/8

LA MACETA VACÍA
Demi
Editorial Juventud
ISBN: 978842613806-4

A Ping li encanten les flors i té una gran habilitat com 
a jardiner. Però, malgrat la seua perícia com a jardiner 
i la seua enorme paciència, no aconsegueix que brote 
res de les llavors que li ha encarregat cuidar l’Empe-
rador. Un conte popular xinés sobre la recompensa de 
l’honestedat.

LA PILOTA GROGA
Daniel Fehr
Il·lustracions de Bernardo P. Carvalho
Takatuka
ISBN: 978-84-17383-05-3

Lluís i Lluïsa estan jugant a tennis i han perdut la seua 
pilota groga. Per a trobar-la han d’introduir-se per 
l’interior de les pàgines del llibre que els serveix de pista 
esportiva. No et pots imaginar el que allí trobaran. Un 
llibre-joc que, com ens té acostumats aquesta editorial, 
trenca amb els límits del format llibre i atorga una nova 
dimensió a la lectura.

6/8
6/8
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CANÇÓ DE FER CAMÍ 
Maria-Mercè Marçal

Il·lustracions de Carolina T. Godina
Sembra Llibres

ISBN: 978-84-16698-36-3

“Cançó de fer camí” és un dels poemes més reconeguts i populars de Maria-Mercè Marçal. Un cant a la sororitat que, 
a partir de la pregunta “Vols vindre a la meua barca?” convida a dialogar en família sobre valors bàsics com la igualtat, 
la justícia o la solidaritat.

6/8

PAPORCO
Ana Cristina Herreros
Il·lustracions de Jesús Gabán
Libros de las malas compañías
ISBN: 978.84.949242.1.7

Un d’aquests contes de por que tant ens agrada que ens conten encara que ens tapem les orelles i que és conegut per 
tots els pobles en diferents versions. Aconseguirà Pedrín burlar l’Ogre al qual ha deixat sense menjar? “Pedrín, Pedrón, 
que ja vaig pel primer escaló” és la tirallonga que fa créixer la tensió fins que arriba a la part de dalt. Què passarà? 
Hauràs de llegir-ho.

6/8

1312



8-10 anys
Volia explicar-te que per fi trobem LA CARTA DE LA 
SEÑORA GONZÁLEZ, sembla que s’havien posat d’acord 
EL PÁJARO CUCURUCHO i LA CABRA ZLATEH 
per a ocultar-la i que no aconseguírem llegir-la. La tenien 
amagada en EL BOSC DELS DESAPAREGUTS, en el 
buit d’un arbre. Encara sort que no s’havia deteriorat i vam 
poder llegir-la finament.

8/10

LA CARTA DE LA SEÑORA GONZÁLEZ
Sergio Lairla
Il·lustracions d´Ana G. Lartitegui
A Buen Paso
ISBN: 978-84-17555-27-6

Després de passar una nit en vela, pensant en el que dirà 
al senyor Lairla, la senyora González escriu una carta 
l’olor de cireres de la qual, exactament com el tabac de 
la pipa del senyor Lairla, cridarà l’atenció del carter que 
emprendrà un emocionant viatge per a entregar-la. Un 
llibre únic en el qual el lector anirà acompanyant aquesta 
carta des del sac del carter, a través d’una rasa, la panxa 
d’un peix, la gola d’un gegant i molts més llocs fins a 
aterrar a les mans del senyor Lairla.

EL PÁJARO CUCURUCHO Y OTRAS AVES 
EXTRAÑAS
Arnold Lobel
Niño editor
ISBN: 978-956-9569-20-3

Un sensacional inventari de fantàstics ocells imaginaris 
dibuixats per l’aclamat autor i il·lustrador Arnold Lobel. 
Un llibre publicat per primera vegada en 1971 i que 
Niño Editor recupera per a nosaltres. Tots els ocells van 
acompanyats d’un text rimat explicatiu que es mou entre 
el rigor científic de les enciclopèdies i l’humor de les obres 
absurdes del nonsense.

8/10

8/10
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LA CABRA ZLATEH I ALTRES CONTES
Isaac Bashevis Singer
Il·lustracions de Maurice Sendak
Editorial Kalandraka
ISBN: 978-84-8464-447-7

En la seua línia de recuperació de grans clàssics de la literatura infantil i juvenil, l’editorial Kalandraka ens porta de nou 
aquest llibre publicat originàriament en 1966. Un llibre que reuneix set relats tradicionals jueus que conserven l’encant 
de la tradició oral i mantenen l’estil dels antics gravats.

EL BOSC DELS DESAPAREGUTS 
Joan Manuel Gisbert

Il·lustracions de Francisco Solé
Baula edicions

ISBN: 978-84-479-2686-2

Del Bosc dels Desapareguts es contaven històries que atemorien a qui les escoltava. Ara, estan succeint de nou aquelles 
coses i Lleonard pretén anar a comprovar què passa. Pensa que són històries velles de les quals ja no cal preocupar-se, 
però algunes persones es proposen convéncer-lo del contrari. I el que passa de veritat no s’ho imagina ningú.

8/10 8/10
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10-12 anys
En la carta, la senyora González ens relatava LAS AVENTURAS 
DE LA ABEJA MAYA i LES AVENTURES D’EN CEBETA per a 
derrotar al monstre del bosc. Quan per fi ho van aconseguir, es van 
convertir en HÉROES per a tots els veïns. Fins i tot PAULA I LA 
LLEUGERESA DE L’ÉSSER se sentien orgullosos de les seues gestes.

10/12

LAS AVENTURAS DE LA ABEJA MAYA
Waldemar Bonsels
Il·lustracions d´ Ester García
Nórdica infantil
ISBN: 978-84-17651-88-6

Maya és una abella molt especial. No vol passar la seua vida recollint mel per al rusc, vol conéixer el món i, el 
que més desitja, conéixer l’humà, de qui tant ha sentit parlar. Un llibre publicat en 1912 però que té una vigència 
absoluta i continua agradant després d’haver sigut traduït a vint-i-huit idiomes i adaptat per a la televisió en format 
de dibuixos animats.

10/12
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LES AVENTURES D’EN CEBETA
Gianni Rodari
Sembra Llibres
ISBN: 978-84-16698-40-0

Per a celebrar el centenari del naixement d’un de les 
més grans creadors de literatura infantil Gianni Rodari, 
l’editorial Sembra Llibres publica aquest llibre. Una 
divertida rondalla contra les opressions protagonitzada 
per fruites i verdures. Cebeta vol alliberar el seu pare que 
ha sigut tancat a la presó de manera injusta pel príncep 
Llima. Per a això, s’alia amb totes les criatures que estan 
sotmeses per aquest malvat personatge.

HÉROES
Jutta Richter
Lóguez ediciones
ISBN: 978-84-944295-3-8

Per a viure una “aventura”, tres xiquets provoquen un 
incendi, encara que la premsa els presenta com els 
valents que l’han sufocat: els menuts herois del Camí 
del Riu. I la cosa es complica quan es culpa del foc un 
veí alcohòlic, la qual cosa col·loca els tres amics davant 
una cruïlla moral. El tema convida a reflexionar sobre 
la importància de ser honest en la vida i de ser fidel a 
uns sòlids principis ètics.

10/12 10/12

PAULA I LA LLEUGERESA DE L’ÉSSER
Zoran Drvenkar
Il·lustracions de Peter Schössow
Takatuka
ISBN: 978-84-92696-19-2

Paula té huit anys i mai havia estat tan grossa com ara. El seu padrí Hiram els fa una visita des d’Austràlia i ella, 
avergonyida, vol amagar-se i no saludar. Però el padrí fa una cosa fantàstica en trobar-se amb ella: llança Paula al 
cel i aquesta es queda surant en l’aire. Un estupend llibre per a reflexionar sobre els opressius models de bellesa i 
primesa que existeixen socialment.

10/12
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+12 anys
No sabem molt bé com, però s’havien ficat  
EN LA BOCA DEL LOBO. Es van perdre per la part 
posterior de l ’ HOTEL WINTERHOUSE, estava tot ple 
de FERRALLA, cartons i fem. De sobte, es van topar amb 
una persona que eixia per la porta de darrere completament 
embenat, semblava EL HOMBRE INVISIBLE. Però això 
és una altra història.

12+

EN LA BOCA DEL LOBO
Michael Morpurgo
Il·lustracions de Barroux
Siruela ediciones
ISBN: 978-84-17996-06-2

En aquest llibre, Morpurgo ens conta la història real del seu oncle i la resta de la seua família. 
Francis, després de la festa del seu 90 aniversari, fa un emocionant relat de la seua vida des de la seua infància fins a hui, 
l’últim dia. Encara que sempre va ser pacifista, la mort del seu germà en la Segona Guerra Mundial el porta a separar-se 
del seu treball com a mestre, de la seua dona i de la seua filla, per a infiltrar-se en la Resistència francesa.

12+
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FERRALLA
Pádraig Kenny
Editorial Bambú
ISBN: 978-84-8343-557-1

En una Anglaterra alternativa, dècades després de la Gran 
Guerra, els robots animats per enginyers formen part de 
la societat, fent les tasques que els són assignades pels 
humans. Christopher treballa per al senyor Absalom, 
un enginyer de xiquets mecànics. Ell és feliç sent l’únic 
xic «real» entre la seua colla d’amics fets de ferralla..., 
fins que un accident li revela una veritat terrible, que el 
portarà a viure una aventura per a descobrir qui i què són, 
i fins i tot què significa ésser humà.

12+

HOTEL WINTERHOUSE
Ben Guterson
Il·lustracions de Chloe Bristol
La Galera editorial
ISBN: 9788424663988

Els oncles d’Elizabeth envien la seua neboda a passar 
el Nadal al sinistre Hotel Winterhouse. Una vegada allí, 
descobreix que l’hotel no és tan terrible com semblava 
sinó que té cert encant, especialment la seua fantàstica 
biblioteca. En aquesta biblioteca, Elisabeth troba un 
llibre que li revela alguns secrets sobre l’hotel i la família 
que el regenta. Serà capaç de trencar la maledicció que 
assola l’hotel?

12+

EL HOMBRE INVISIBLE
H.G. Wells
Il·lustracions de Luis Scafati
Libros del zorro rojo
ISBN: 978-84-947734-7-1

Libros del Zorro Rojo recupera aquest inquietant clàssic de la literatura juvenil publicat en 1897 per fulletons. H.G. 
Wells, seguint el rastre de Frankenstein, ens relata les contradiccions d’un jove i brillant científic que, enlluernat pels 
seus descobriments i avanços científics, s’oblida de l’ètica deontològica per a continuar avançant. Una emocionant 
i intrigant història que ve a desestabilitzar la conservadora vida quotidiana d’un xicotet poble anglés quan arriba un 
personatge amb el cos completament embenat.

12+
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POESIA
¡A LA LUNA, A LAS DOS Y A LAS TRES…! Doncs 
ja està, ja he acabat la carta. Tenia tantes coses que explicar-te, 
TANTES DITES, TANTES RIMES que no sabia si 
anava a poder explicar-t’ho tot en aquest paper. Encara sort 
que he agafat un dels grans.

¡A LA LUNA, A LAS DOS Y A LAS TRES…!
Nieves García
Il·lustracions de Noemí Villamuza
Kalandraka
ISBN: 978-84-8464-454-5

El recent poemari guardonat amb el Premi Internacional 
de Poesia Infantil Ciutat d’Orihuela evoca, a partir de 
cançons de bressol, endevinalles, cançons i jocs infantils, 
la innocència i màgia de la infantesa i la força de la tradició 
popular. Prenent a la Lluna com a eix principal, el poemari 
desgrana, a través dels seus dèsset poemes, les estreles, 
els cels i els somnis.

TANTES DITES, TANTES RIMES
Divertiment poètic amb dites populars
Fran Nuño
Il·lustracions de Jan Barceló
Yekibud ediciones
ISBN: 978-84-947989-7-9

A partir de frases fetes, populars o refranys, Fran 
Nuño elabora aquests xicotets poemes amb un lleuger 
toc d’humor, jocs de paraules, rima o doble sentit. Les 
il·lustracions contribueixen al joc amb un lleuger toc 
de poesia visual. TANTES DITES, TANTES RIMES ens 
recorda la importància de jugar amb les paraules, de fer 
un buit a la poesia en les nostres vides i deixar espai a 
l’humor en la nostra vida quotidiana.
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LA LECTURA Y LA VIDA
Emili Teixidor
Ariel
ISBN: 978-84-344-5343-2

Aquesta meravellosa recopilació d’articles conté les 
reflexions destil·lades al llarg dels anys per un dels més 
prestigiosos autors de literatura infantil i juvenil del nostre 
país sobre la incitació a la lectura, el sentit de la literatura 
juvenil, els grans llibres que tot adolescent hauria d’haver 
llegit, el paper de l’escola, de les biblioteques i de les 
famílies en la formació de nous lectors.

MIGRANTES
Eduard Altarriba
Bang Ediciones
ISBN: 978-84-17178-57-4

La humanitat sempre ha sigut nòmada. La vida sedentària, 
la fixació de fronteres i la creació de documents d’identitat 
per a un control de la població cada vegada més estricte 
són un fenomen molt recent. Aquest llibre explica de 
manera sintètica què és la migració, quines són les 
seues causes i conseqüències, i quins són els aspectes 
humanístics i legals que la concerneixen.

PER PENSAR
EN FAMÍLIA

M’agrada molt escriure’t i explicar-te coses, m’agrada també 
rebre les teues cartes, m’agrada LA LECTURA Y LA VIDA 
que em contes en aquestes. Que emocionant.  Sempre m’imagine 
que les nostres cartes són com els ocells MIGRANTES que 
viatgen d’un costat a l’altre de la Terra i després tornen. Espere 
que continuem escrivint-nos.
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MVSEVM
Javier Sáez Castán
Il·lustracions de Manuel Marsol
Fulgencio Pimentel
ISBN: 978-84-17617-20-2

Un llibre molt especial ideat i esbossat per la inquieta 
i creativa ment de Javier Sáez Castán i il·lustrada 
finalment per Manuel Marsol. En Mvsevm ens trobem 
que els personatges i les situacions ens evoquen 
famosos quadres o personatges que hem vist en algun 
museu. Tot comença amb un personatge que sembla 
eixit d’un quadre de Hopper i que un matí es troba amb 
un estrany edifici. El que podria ser una visita normal 
i corrent es converteix en una estranya situació on 
realitat i ficció es mesclen.

MÉLIÈS
Ximo Abadía
Libre Albedrío
ISBN: 978-84-947462-5-3

La imaginària i fantàstica història d’amor entre el 
cineasta Georges Méliès, pioner del cinema, i la seua 
dona i musa, Jeanne d’Alcy, envoltats de l’imaginari 
del director, les seues criatures i els seus escenaris 
onírics. Ximo Abadía ha volgut retre homenatge a aquest 
extraordinari visionari del cinema i de la narrativa 
visual en un àlbum il·lustrat espectacular. Les seues 
il·lustracions van ser seleccionades per a la mostra de 
la Fira del Llibre Infantil de Bolonya de 2017.

ELS ESPECIALS
Bé, m’acomiade ja, que he de descansar. Demà anirem  
amb el col·legi a un MVSEVM. Diuen que allí podrem 
veure retrats i obres de grans personatges de la Història del 
Cinema i del Teatre: Shakespeare, MÉLIÈS, Lope de Vega, 
els germans Lumière,…
Vinga, fins a la pròxima. Un bes.
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PROPOSTES 

D’ACTIVITATS CREATIVES
PER A BIBLIOTEQUES

Objectius
Amb aquestes activitats complementàries pretenem que els usuaris 
més xicotets participen activament en l’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 activitats creatives per a fer en grup que 
després puguen quedar-se, a manera d’instal·lació, en la mateixa 
biblioteca.

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:
1. BIBLIOMVSEVM

A partir del llibre MVSEVM,  es pot proposar una exposició de tots aquells 
àlbums il·lustrats que giren entorn de l’art.

MI MUSEO   Joanne Liu  Cocó Books 

¡ZOOM… EN EL ARTE! OTRA FORMA DE MIRAR EL ARTE   Gillian Wolfe   
Serres

EL MUSEO   Susan Verde y Peter Reynolds   RBA/Serres 

ARTE A LA CARTA   Benjamin Chaud   Libros del Zorro Rojo 

PEQUEÑO MUSEO   de Alain Le Saux y Gregoire Solotareff   Corimbo 

LAS PINTURAS DE WILLY   Anthony Browne   Fondo de Cultura Económica
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2. EL FANTÀSTIC MÓN DE GIANNI RODARI

Aprofitant que enguany es compleix el centenari del naixement de l’escriptor i teòric Gianni Rodari, és un moment 
adequat per a muntar una exposició sobre aquest autor. Ací una xicoteta selecció:

GRAMÁTICA DE LA FANTASÍA   Gianni Rodari

ESCUELA DE FANTASÍA   Gianni Rodari   Blackie Books

CUENTOS POR TELÉFONO   Gianni Rodari y Emilio Urberuaga   Editorial Juventud

CUENTOS ESCRITOS A MÁQUINA   Gianni Rodari y Esther Benítez   Loqueleo

CUENTOS PARA JUGAR   Gianni Rodari y Carmen Santos   Loqueleo

CONFUNDIENDO HISTORIAS   Gianni Rodari y Alessandro Sanna   Kalandraka

EL CAMINO QUE NO IBA A NINGUNA PARTE   Gianni Rodari y Xavier Salomó   Editorial SM

VEINTE HISTORIAS MÁS UNA   Gianni Rodari y Fran Collado   Editorial SM

EL HOMBRE QUE COMPRÓ LA CIUDAD DE ESTOCOLMO   Gianni Rodari y Javier Zabala   Editorial SM

LOS TRASPIÉS DE ALICIA PAF   Gianni Rodari y Montse Ginesta   Anaya

LOS NEGOCIOS DEL SEÑOR GATO   Gianni Rodari   Anaya

RETAHÍLAS DE CIELO Y TIERRA   Gianni Rodari   Ediciones SM

¿QUÉ HACE FALTA?   Gianni Rodari y Silvia Bonanni   Kalandraka

EL JUEGO DE LAS CUATRO ESQUINAS   Espasa Calpe

TONINO EL INVISIBLE   Libros del Zorro Rojo

EL PLANETA DE LOS ÁRBOLES DE NAVIDAD   Editorial SM

TESTS LITERARIS
En un mostrador especial es posaran set tests que continguen llibres seleccionats per a aqueix mes: són els 
suggeriments o els llibres triats. També es poden seleccionar llibres el títol o l’argument dels quals tinguen relació 
amb les plantes, el creixement o la botànica.

JUAN Y LAS HABICHUELAS MÁGICAS

TEO MUCHOSDEDOS   Catalina González y Pere Ginard   A Buen Paso

UN JARDÍN   María José Ferrada e Isidro Ferrer   A Buen Paso

EN EL JARDÍN   Emma Giullani   Maeva

EL JARDÍN CURIOSO   Peter Brown   Takatuka

EL ÁRBOL DE LA ESCUELA   Antonio Sandoval y Emilio Urberuaga   Kalandraka

EL ÁRBOL GENEROSO   Shel Silverstein
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ELS MEUS ALTRES COMPANYS
Imaginarem com serien els companys de 
Bubble Gum Boy. Demanem als lectors del llibre 
que imaginen i dibuixen com serien Platanito, 
Big Wheel Boy, Mariluz… o altres personatges 
que ens inventem com Crazy Roll, Peoncete, 
Marimar o Ferrero.

Amb els dibuixos podem fer una Galeria de 
Companys de Bubble Gum Boy.

REGALS QUE EM FARIEN FELIÇ
Proposarem que els usuaris ens diguen quins regals els farien molt feliços. Podem reproduir en gran una de les 
il·lustracions del llibre EL REGALO (Kókinos) i preparar targetes perquè es puguen escriure ací els regals desitjats. 
També es poden reproduir les característiques que havia de tindre el regal que volia el xiquet del llibre (que siga gran, 
que siga fort, que siga suau, que siga dolç, que siga calentet, que es moga d’un costat a un altre, que em faça volar,...)
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A BON ENTENEDOR...
Podem fer un mural amb targetes de frases populars o frases fetes. Poden acompanyar-se amb altres targetes amb 
els significats o els contextos en els quals s’usen i cal connectar-les. Es pot establir un codi numèric (per darrere de 
la targeta) per a comprovar si has encertat; o tindre un solucionari a part (la frase té una lletra, la solució un número; 
i en el solucionari la connexió).

Frases com les del llibre “Del dicho al verso”: LA GOTA QUE VA VESSAR EL GOT; ESTAR A LA LLUNA DE VALÈNCIA… 
però també altres que recollim, com: POSAR-SE MORAT, PARLAR PELS COLZES…

OCELLS ESTRANYS
Consisteix en un taller d’escriptura per a descriure com 
són, on viuen i com s’alimenten els ocells fantàstics 
que apareixen en el llibre. Es faciliten les imatges dels 
ocells que apareixen en el llibre i se’ls plantegen algunes 
preguntes per a dirigir l’escrit.

També podem fer un taller de collage en el qual els 
usuaris puguen inventar els seus propis ocells estranys o 
animals fantàstics.
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