
 

LLIBRES PELS NOSTRES PETITS 
LIBROS PARA NUESTROS PEQUEÑOS 

 

 

 3 - 4 ANYS /AÑOS 
  
 
 
 
 
 
          

 

 Col·lecció del Cavall Volador (Sèrie Zoo). Editorial Combel. 

Els animals són els protagonistes de ZOO, aquesta col·lecció combina fotografies, textos senzills i divertits 
amb lletra de pal i manuscrita i també un mini documental perquè els més petits descobreixin les 
característiques principals de l’animal. 
 

 Col·lecció del Cavall Volador (Sèrie PAS). Editorial Combel: 
-La mama oca.  
-Arran de terra 
-Dalt de l’arbre 
-Dins del Calaix 
-Damunt la sorra 

Són contes que descriuen històries senzilles que  mostren amb un toc d’humor les paraules de l’entorn 
quotidià dels més petits. Bons arguments amb poca lletra. (Text: Maria Neira i Anna Wennberg/Mireia 
Sánchez) 
 

 Col·lecció del Cavall Volador (Sèrie PAS). Editorial Combel: 
-M’agrada amagar-me  
-M’agrada ser gran 
-M’agrada embrutar-me 
-M’agrada fer com els grans 

Són contes amb històries breus en què els protagonistes són nens i nenes que ens expliquen amb molta 
gràcia allò que més els agrada. (Text: Rosa Sardà) 
 

 Col·lecció del Cavall Volador (Sèrie TROT). Editorial Combel: 
-L’àvia té una medecina  
-L’àvia no vol menjar 
-L’avi surt a passejar 
-L’avi és molt savi. 

Són històries sobre els avis i àvies perquè els més petits aprenguin a estimar i valorar la gent gran. Un 
repte per a la nostra societat. (Text: Fina Casalderrey) 
 

 Colección Las historias de Lupe. Editorial SM: 
-La ropa de Lupe 
-Buenas noches, Lupe 
-Lupe come 



-Lupe en el parque 
-Lupe en el jardín 

(Con esta colección los niños disfrutaran descubriendo el mundo de Lupe y las aventuras que ocurren en 
cada uno de los cuentos). 
 
 

 Cuentos para jugar de Mathew Price.   Editorial Montena Mondadori 

Una divertida recopilación de cuentos originales y sencillos para que los más pequeños jueguen, participen 
en la historia y disfruten con la lectura. 
 
 
 
 

 

  4 - 5 ANYS/ AÑOS 
 
 
 
 
 
          

 

 Col·lecció del Cavall Volador (Sèrie GALOP). Editorial Combel. 

Petits i grans poden compartir històries que estan relacionades amb les vivències personals i situacions 
molt properes de la vida quotidiana: la por a la nit, el papers de les persones que fan de cangur, ser 
prudents, tenir bones costums... 
 
 

 Col·lecció del Cavall Volador Clàssic (Sèries PAS i TROT). Editorial Combel. 
 

 Col·lecció del Cavall Volador Clàssic amb CD. Editorial Combel. 

(Amb aquesta col·lecció no tan sols tenim l’oportunitat de llegir els contes populars en adaptacions 
acurades, sinó que també els podrem escoltar. Aquests recopilatoris contenen quatre títols i un CD per a 
cada sèrie amb la narració dramatitzada dels contes. Una combinació de lectura i audició que 
entusiasmarà els petits lectors. També recomanada pels 3 anys). 
 
 

 Col·lecció del Cavall Volador (Sèrie PAS). Editorial Combel: 
-La mama oca.  
-Arran de terra 
-Dalt de l’arbre 
-Dins del Calaix 
-Damunt la sorra 

Són contes que descriuen històries senzilles que  mostren amb un toc d’humor les paraules de l’entorn 
quotidià dels més petits. Bons arguments amb poca lletra. (Text: Maria Neira i Anna Wennberg/Mireia 
Sánchez). 
 
 



 Colección Cuentos para sentir. Editorial SM: 
-La historia de Dracolino 
-¡Ya soy mayor! 
-Peligro en el mar 
-Crisol y su estrella 
-Un jarrón de la China 
-La jirafa timotea 
-¿Qué le pasa a Mugán? 
-Correprisas y Tumbona 
-Historia de una lata 
-Aventuras de un gota de agua 
-El Club de los valientes 
-Simbo y el rey hablador 
 

(Con esta colección los niños disfrutaran descubriendo el mundo de los sentimientos y las emociones). 
 

 

DE 3 - 5 ANYS/ AÑOS 

 

 

 

 Colección de libros  Ediciones  SM: 
-Mambo y la hiena (Un cuento de Malí).  
-La cigarra y el ratón (un cuento del Magreb) 
-La diadema de Rocío (un cuento de China) 
-Iván y la bruja (un cuento de Rusia) 
-El color de los pájaros (un cuento de los aborígenes australianos) 
-El pastor que deseaba ser padre (un cuento del Perú) 

 
(Es una colección de libros acompañados por un CD que permiten a nuestros pequeños abrirse al mundo). 
 

 Recursos on-line: 

www.todostuslibros.com (permite ver la ficha de los libros así como todas las librerías donde estan 
disponibles). 
 

http://emmasek.wordpress.com/2011/07/09/classroom-favorites/ 

 
http://www.amazon.com/Best-Preschool-Books-Ever/lm/R25CCHO4CYAALK 
 
http://www.parentdish.com/2011/01/06/top-100-books-for-preschoolers-parentdish-picks/ 

 
http://www.lovereading4kids.co.uk/genre/0/3-plus-readers.html 

 
http://www.barnesandnoble.com/u/Preschool-Books/379003147/ 
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