
Més!

Emily Gravett

Què feia el drac de Sant Jordi 
quan era petit? En aquesta 
història descobrireu com era.

978-84-661-2947-3

El lleó i el ratolí

Jenny Broom | Nahta Nój

El lector serà capaç d’alliberar 
un ratolí de les urpes d’un lleó 
només girant el full!

978-84-661-3759-1

La volta al món dels 
tres porquets

Núria Font | Inmaculada Itxart
Llibre per treballar l’atenció i la 
concentració amb una història 
que protagonitzen els tres 
porquets.

978-84-661-3872-7

Quin munt de coses!

Yayo Kawamura

Una vistosa enciclopèdia visual 
perquè els petits identifiquin tot 
el que poden descobrir dins la 
seva experiència diària.

978-84-661-3961-8

La Lulú va a l’escola

Marie Morey | Ailie Busby

És el primer dia d’escola i la Lulú 
està una mica espantada. Però 
en realitat s’ho passa bomba i té 
moltes ganes de tornar-hi.

978-84-661-3188-9

CRACCRIC
Llengua

Lectures recomanades
per a l’àrea de Llengua

Pere Puig

Què fan els menuts quan 
s’enfaden? I quan estan 
contents? En aquest llibre el 
lector podrà triar la reacció del 
protagonista en cada cas.

978-84-661-3740-9

Quan en Carles...

Més lectures a
www.cruilla.cat



Col·lecció Contes amb sentiments 

Begoña Ibarrola

Col·lecció de contes d’educació emocional. 
Cada conte tracta una emoció que els infants 
poden reconèixer i experimentar. Cada conte 
inclou consells i propostes d’activitats.

Col·lecció Bàsics XS 

Diversos autors

Col·lecció de contes sobre emocions i 
sentiments per a cada curs d’Educació 
Infantil. Disposen d’activitats per treballar 
a classe la lectura del conte, l’emoció i un 
taller de creativitat.

Contes per educar 
infants feliços

Begoña Ibarrola | Jesús Gabán 
Bravo

Recull de contes per educar els 
fills en la felicitat, entesa com una 
actitud personal davant la vida. 

978-84-661-4000-3

Contes per anar  
a dormir

Enric Larreula | Mercè Canals

Recull de contes de dificultat 
diversa que els lectors poden 
compartir amb un adult o llegir sols 
quan tinguin prou autonomia.

978-84-661-3770-6
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Contes per compartir amb els mestres o els pares

3 ANYS

Què et passa Miola

978-84-661-3195-7

Quin cap de setmana!

978-84-661-3178-0 

4 ANYS

La festa de la tardor

978-84-661-3194-0 

Les set cabretes i el llop

978-84-661-3177-3 

5 ANYS

La llebre i la tortuga

978-84-661-3176-6 

El viatge d’en Flo

978-84-661-3180-3 

El pastor i el llop

978-84-661-3196-4 

El misteri de les pessigolles

978-84-661-3179-7 

TÍTOLS

Jo sóc el gran

978-84-661-3027-1 

Un ós molt rondinaire

978-84-661-3035-6

En Gresol i la seva estrella

978-84-661-3029-5 

La història d’en Dracolí

978-84-661-3028-8

El club dels valents

978-84-661-3166-7 

Tot és culpa teva

978-84-661-3165-0

La Correcuita i la Becaineta

978-84-661-3164-3 

En Petaner, un gos de carrer

978-84-661-3163-6

TÍTOLS



Llibres per entendre i parlar  
de conceptes matemàtics

Juga amb els contraris

Montse Tobella Soler

Llibre per reconèixer els 
contraris. Amb un titella per 
retallar que servirà als nens i 
nenes per entendre la noció de 
contraris.

978-84-661-3364-7

Els contraris

Anne-Sophie Baumann | 
Clémentine Collinet

Llibre amb moviment per 
aprendre la noció dels contraris.

978-84-661-2099-9

Els nombres

Anne-Sophie Baumann | 
Clémentine Collinet

Llibre amb moviment per 
aprendre els nombres.

978-84-661-2098-2

Les formes

Anne-Sophie Baumann | 
Clémentine Collinet

Llibre amb moviment per 
descobrir les formes.

978-84-661-1798-2

Animals 1, 2, 3

Britta Teckentrup

Llibre amb desplegables per 
aprendre a comptar amb els 
animals.

978-84-661-3013-4

El petit espia: 1, 2, 3

Jeanette Rowe

Llibre per aprendre els nombres 
i situar objectes dins d’una 
escena.

978-84-661-3360-9

CRACCRIC
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Llibres per treballar l’atenció, la 
capacitat de deducció i la curiositat 

mitjançant la participació dels infants

Digues on és

Thierry Laval

Un llibre d’atenció per cercar 
figures en les il·lustracions de les 
pàgines.

978-84-661-1763-0

De cartró

Àngels Navarro | Aina Bestard

Llibre amb deu models perquè 
els nens i nenes construeixin 
joguines de cartró XXL i un patró 
a escala natural.

978-84-661-3863-5

Un Joc

Hervé Tullet

Llibre d’observació i atenció que, 
a cada pàgina, apel·la el lector 
donant-li instruccions per seguir 
el joc.

978-84-661-3992-2

Un llibre

Hervé Tullet

Llibre d’observació i atenció que, 
a cada pàgina, apel·la el lector 
donant-li instruccions per seguir 
el joc.

978-84-661-2628-1

En forma

Ingrid Chabbert | Marjorie Béal

Llibre per resseguir contorns 
d’objectes perquè els menuts els 
aprenguin a reconèixer.

978-84-661-4147-5

On és el Dudú?

Sophie Ledesma

El lector ha d’ajudar el Nil 
a buscar el Dudú amb una 
llanterna màgica. Un llibre per 
fomentar la curiositat de l’infant.

978-84-661-3979-3
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