L’arribada de l’Heli al món provoca molta curiositat a l’Estrella, la seva germana,

‘

que observa fascinada aquesta personeta que ara forma part de la família. Però
de mica en mica, la curiositat es transforma en recel, en veure que l’Heli ha
guanyat un protagonisme que sembla restar l’atenció que abans li tenien. L’heli es
passa el dia enganxat al pit de la mare, la mare està sovint cansada i no li pot llegir
el conte a la nit, s’ha de fer silenci quan l’Heli dorm... La gelosia aflora i també la
ràbia contra aquest intrús que sembla que s’hagi convertit en el centre del món.
Un conte estel·lar sobre el nou germanet i el nostre lloc al món.

Hi havia una vegada un rei que cada matí comptava i recomptava totes les seves
possessions des de la finestra del castell. Tot el que es veia era seu: terres, pous,
arbres i cases. A ell només l'importava el preu de les coses, però no la felicitat de
la gent.
Quan el jove Ovidi es presenta al castell per fer-li una petició en nom del poble, el
monarca l’ignora sobiranament. Necessiten un pont per travessar el riu i arribar a
l’escola sense recórrer la llarga distància que hi havia fins al pont següent. El jove,
malgrat el rebuig reial, decideix tornar dies més tard al castell per cantar-li una
cançó que el faci canviar d’actitud.
Conte infantil inspirat en La cançó de les balances escrita i composta per
Josep Maria Carandell i cantada per Ovidi Montllor.

Per tal que la joventut actuï de manera responsable amb el seu cos i en els temes
relacionats amb la sexualitat i l’amor és important que tingui a mà la informació
des d’aviat.
Una àvia pot tenir fills? Una dona es queda embarassada cada vegada que fa
sexe? Quants espermatozoides produeixen els homes? Hi ha animals gais? Per
què es pot perdre un bebè? La imaginació i les ganes de saber no tenen límits.
Aquestes són algunes de les preguntes fetes anònimament per de tercer i quart de
primària que trobareu respostes amb total franquesa i absolut respecte en aquest
llibre tan voluminós com informatiu i divertit.
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Acostar-se a ell, acaronar el seu tronc, regar-lo,
fer-li abraçades, llegir-li poemes... Tant de bo la
llavor d'aquest arbre viatgi a moltes altres
escoles.

Un diluvi inunda el bosc i els seus habitants hauran
de buscar refugi. La petita guineu s'ofereix per anar a
buscar menjar i aigua, però el grup no creu pas en
les seves capacitats ni en les seves intencions.

Picasso ens ha llegat una de les obres mestres de la
pintura contemporània, un crit de dolor i rebuig envers la
guerra; aquesta obra ens apropa a la personalitat de
l’artista i a les circumstàncies històriques que van
envoltar el procés creatiu.

Dos amics de diferents colors es fonen en una abraçada
sense adonar-se'n que es converteixen en un altre color,
la qual cosa fa que ningú no els reconegui, ni tan sols les
seves famílies. Una lliçó artística, d'avantguarda, sobre
colors, mides i indicacions de direcció que reivindica la
comprensió, la convivència i la solidaritat.

Conte popular portuguès. L’animal minúscul li
guanya la partida al ganàpia. Invitació divertida al joc
de paraules.

Han passat més de set dècades des de la alliberació dels
camps d'extermini nazis. L'Erika ens explica la seva
història perquè la millor manera de què tot allò no es
repeteixi és mantenint viva la memòria.

La col·lecció La guerra dels grans està formada per relats inspirats en històries reals
explicades per homes i dones que van viure la guerra del 1936-1939,Tot plegat permet
als infants intuir que totes les guerres afecten els humans de manera molt semblant,
encara que es visquin quan es tenen poc més de deu anys d’edat.

Un vailet veu trencada la seva quotidianitat per l’esclat de
la guerra. Els seus familiars, més grans que ell la viuen de
manera directa. Però ell, encara que menut, vol aportar el
seu gra de sorra en aquell ambient bèl·lic i s’implica en
petites accions a favor de la República que l’omplen
d’orgull.

Un nét visita el seu avi i l’interroga sobre el seu passat.
Llavors, aquest li fa conèixer la història de la familia que
vivia en un petit poble de la costa i va quedar fortament
marcada per la Guerra Civil.

A través de la lectura del diari d’una nena començat just
en esclatar la guerra, descobrim els seus efectes en la
vida familiar, el barri, els amics i la ciutat.

