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Títol: No obris aquest llibre. Val més que en llegeixis un altre 

Autor/a: Andy Lee 

Editorial: Brúixola, 2018 

Signatura: I* Lee 

Sinopsi: 

Deixa anar aquest llibre d’una vegada! Busca per aquí a la vora, i tria’n un altre! NO el llegeixis! He sentit dir 

que aquest llibre està ENCANTAT, No t’arrisquis! Vine a jugar! Ves a fer un volt! (tant hi fa si és l’hora 

d’anar al llit). Ves a fer qualsevol altra cosa, però NO OBRIS AQUEST LLIBRE!!! 

Consulta'l al catàleg Aladí. 

 

Títol: El núvol gris (Col·lecció Emocions: La preocupació) 

Autor/a: Mireia Canals i Sandra Aguilar 

Editorial: Salvatella, 2011 

Signatura: I* Can 

Sinopsi: 

Reconèixer i saber expressar emocions i sentiments és molt important per al 

desenvolupament dels nens entre els dos anys i mig i els vuit anys. Al voltant d'una 

història en la qual l'Anna o en Xavier passen per algun tipus d'aventura, reconeixerem, aprendrem i posarem 

en pràctica tot tipus d'emocions i sentiments. 

Consulta'l al catàleg Aladí. 

 

Títol: Els sacs de sorra (Col·lecció Emocions: La tristesa) 

Autor/a: Mireia Canals i Sandra Aguilar 

Editorial: Salvatella, 2011 

Signatura: I* Can 

Sinopsi: 

Reconèixer i saber expressar emocions i sentiments és molt important per al 

desenvolupament dels nens entre els dos anys i mig i els vuit anys. Al voltant d'una 

història en la qual l'Anna o en Xavier passen per algun tipus d'aventura, reconeixerem, aprendrem i posarem 

en pràctica tot tipus d'emocions i sentiments. 

Consulta'l al catàleg Aladí. 

http://aladi.diba.cat/record=b1888259~S46*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1653118~S46*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1651128~S46*cat


Títol: L'amiga invisible (Col·lecció Emocions: La mort) 

Autor/a: Mireia Canals i Sandra Aguilar 

Editorial: Salvatella, 2011 

Signatura: I* Can 

Sinopsi: 

Reconèixer i saber expressar emocions i sentiments és molt important per al 

desenvolupament dels nens entre els dos anys i mig i els vuit anys. Al voltant d'una 

història en la qual l'Anna o en Xavier passen per algun tipus d'aventura, reconeixerem, aprendrem i posarem 

en pràctica tot tipus d'emocions i sentiments. 

Consulta'l al catàleg Aladí. 

 

Títol: Aprendre a dir que no (Col·lecció Emocions: L'assertivitat) 

Autor/a: Mireia Canals i Sandra Aguilar 

Editorial: Salvatella, 2011 

Signatura: I* Can 

Sinopsi: 

Reconèixer i saber expressar emocions i sentiments és molt important per al 

desenvolupament dels nens entre els dos anys i mig i els vuit anys. Al voltant d'una 

història en la qual l'Anna o en Xavier passen per algun tipus d'aventura, reconeixerem, aprendrem i posarem 

en pràctica tot tipus d'emocions i sentiments. 

Consulta'l al catàleg Aladí. 

 

 

 

 

http://aladi.diba.cat/record=b1655814~S46*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1774356~S46*cat

