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- T’estime (quasi sempre) - Anna Llenas 
     Descobreix gràcies a Lolo i Rita l'educació emocional.
     Per què una mateixa actitud d’una persona fa que de vegades ens agrade i altres ens moleste? Lolo i
Rita són amics malgrat les seves diferències. Acceptar-les no els és fàcil. Però qui els va dir que ho seria?
Un conte per a xiquets i xiquetes que ens convida a la tolerància i l’acceptació d’allò que és diferent,
mostrant el màgic efecte dels pols oposats.

- Què bigots em passa - Maria Leach i Olga de Dios 
    Una aventura molt animal per a parlar de les nostres emocions. Siga alegria, tristesa o por, sorpresa,
calma, fàstic, ràbia o tendresa el que sent, és d'allò més natural fer un poc l'animal.
     Un conte per a entendre que totes les emocions són bones, si sabem identificar-les i gestionar-les.     
     Descobreix-ho en aquest relat salvatgement tendre!

- La preocupació de Lucía - Tom Percival i Inés Belasteagui
     Un llibre sensible i reconfortant per a parlar amb els xiquets i xiquetes i ajudar-los al fet que
compartisquen les seues preocupacions, no importa el grans o xicotetes que siguen.

- El meu amic extraterrestre - Rocio Bonilla 
     El meu amic extraterrestre és un conte deliciós, tendre i ple d'humor. Una historia sobre l'empatia, la
capacitat d'autocrítica i l'inconformisme que vol contribuir a formar joves lectors reflexius i amb criteri propi.

- El monstre de colors - Anna Llenas 
     En aquest conte, el protagonista és un monstre ben diferent als altres, aquest no fa por i no sap que li
passa, té un embolic d’emocions i ara toca desfer-lo. Una xiqueta l’ajudarà a diferenciar i separar les
diferents emocions a partir dels colors i donarà peu a fer xicotetes reflexions de com ens sentim i quines
emocions hem experimentat.

- Els fantasmes no truquen a la porta - Eulàlia Canal Iglesias  
     L’Ós i la Marmota són amics i sempre juguen plegats. És genial trobar tresors junts o cantar i ballar com
si fossen estrelles. Però una vesprada, l’Ós li diu a la Marmota que ha convidat l’Ànec a jugar amb ells. A la
Marmota no li agrada l’Ànec. Ni l’Ànec, ni cap altre animal que puga recolçar la seua amistat amb l’Ós. Per
això està decidida a evitar que l’Ànec vaja a jugar amb ells. I serà capaç de fer el que calga!
Quins embolics provocaran les seues idees esbojarrades?

- L’illa de l’avi - Benji Davies 
     Leo estima l’avi. I l’avi estima Leo. I això no canviarà mai. Un llibre preciós i reconfortant que ens mostra
com les persones que estimem estan sempre a prop, perquè tant se val on siguen.

De 0 a 2 anys 

De 3 a 4 anys 

De 5 a 6 anys 



- Jo mataré monstres per tu - Santi Blanes
     Martina té por a les nits. Creu que baix el terra de la seua habitació s’amaga un món habitat per
monstres que caminen cap avall. Què passaria si la frontera entre els dos mons es trenqués?
     T'has preguntat alguna vegada com és el teu nom al revés? Series capaç de fabricar-te un io-io amb
una aranya? Què passaria si existís una civilització de monstres que visquessin cap per avall? Us imagineu
què ens passaria si tots els monstres comencessin a saltar a la vegada? Aquí dins t'ho expliquem! Véns?

- Emocionari - Cristina Núñez Pereira i Rafael Romero Valcárcel 
      L’Emocionari ofereix una oportunitat integradora a l'ésser humà, de molt jovenet, perquè l'ajuda a
conéixer les seues emocions i a dialogar sobre els seus sentiments. D'aquesta manera, podrà gestionar-
los adequadament i, així, sentir la seua vida amb tot el seu potencial, sense detriment de cap de les seues
capacitats.

- Així és el meu cor - Jo Witek, Christine Roussey
     Un àlbum homenatge a les emocions i els sentiments dels infants, perquè els reconeguen en totes les
seues formes i tots els seus colors: alegria, tristesa, calma, disgust, por...: «El meu cor és com una caseta.
A dins hi passen moltes coses... i estan totes barrejades! Hi ha rialles sorolloses i dies amb pluja, disgustos
enormes i ganes de saltar a peu coix. Avui obriré la porta del meu cor i et convidaré a passar».

-  Una mica de mal humor - Isabelle Carrier 
     Quan en Pit i en Pat es coneixen, de seguida es fan inseparables. Riuen, juguen... sentenen molt bé i
creuen que si estan junts sempre seran feliços. Però, amb el temps, comencen a no estar dacord, a donar
la culpa a l’altre, i sovint senfaden. A poc a poc, sinstal·la una cosa que tots coneixem: el mal humor, que
creix, creix... i de sobte, els separa. En aquest delicat àlbum sobre la diferència, Isabelle Carrier continua la
seua exploració dels sentiments amb aquesta història de les relacions, plena d’humor. Els dibuixos i la
simplicitat del text són tot un encert i Pit i Pat sabran trobar una solució amb molta saviesa.

- La talpeta que volia saber qui li havia fet allò al cap -  Werner Holzwarth 
     Quan un dia una talpeta va treure el cap d’entre una muntanyeta de terra per tal de veure si ja sortia el
Sol, li va passar allò. Era rodó i marró, s’assemblava una mica a un xoriço i el pitjor de tot: li va caure
justament damunt del cap. Li podria passar a qualsevol, però li va tocar a la talpeta. Sortia del seu cau i
alguna cosa en forma de barret pudentli va caure al cap. Llavors, la talpeta, molt indignada va recórrer tot
el camp investigant quin dels animals que vivien allà li haviafet aquella malifeta (el colom, el cavall, la
llebre…).

- Sóc més fort que la ira - Elizabeth Cole 
     La rábia és una emoció bàsica que sentim tots. No obstant això, quan es perd el control, es torna
destructiu. Com ajudar els més xicotets a gestionar aquesta emoció?

De 7 a 9 anys 



- Laberint de l’ànima - Anna Llenas 
     L'obra més personal, íntima i delicada d'una de les il·lustradores del moment.
     Un deliciós recorregut per les emocions de l'ésser humà, una obra descriptiva i poètica al mateix temps,
que ens ajuda a reflexionar, identificar i fins i tot gestionar el nostre món interior, el nostre laberint. Un camí
tan complex com apassionant. Díficil de preveure, però on l'aventura, l'emoció i la imaginació estan del tot
assegurades.

A partir de 13 anys

- Tranquils i atents com una granota - Eline Snel 
     Els xiquets i les xiquetes de hui solen ser inquiets i dispersos. A alguns els costa agafar el son, uns
altres estan fins i tot estressats. Com ajudar-los a calmar-se i relaxar-se? Com aconseguir que es
concentren en el que fan? La meditació és una eina senzilla i eficaç, que s'adapta perfectament a les
necessitats dels xicotets i els pot aportar beneficis immediats. 

De 10 a 12 anys 
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