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Ashbé, Jeanne
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Barcelona : Corimbo, 1998

Blake, Stephanie
No vull anar a l’escola
Sant Joan Despí : Corimbo, 2007

Bourgoing, Pascale de ; Hahn,
Nadine
El Primer dia d’escola

Parlem del retorn a l’escola / guarderia
L’Octavi va a l’escola per primera vegada. Però en un principi sembla que no li agrada gaire. Per a
l’Octavi tot és “no, no i no!”. També editat en castellà i anglès.
En Marc i l’Anna van a la guarderia. El Marc amb els nadons i l’Anna amb els que són una mica
més grandets. Aquest llibre ajuda a expressar en imatges les paraules tranquil·litzadores i el petó
del matí, les joguines, els companys, el pipí, la son, el cansament del vespre... i el retrobament
amb els pares! També editat en castellà.
En Simó, el conill que ja coneixem d’històries com “caca de vaca” i “Superconill”, ara li toca anar a
l’escola, i l’únic que diu és: “Ni parlar-ne”. En el fons, li fa una mica de por això d’anar a l’escola,
però els pares estan convençuts que s’ho passarà d’allò més bé. I els pares, com no, tenen més
raó del que ens pensem, de manera que el Simó al final del primer dia d’escola no voldrà ni sentir
a parlar de marxar de l’escola. També editat en castellà.
Avui és el primer dia d’escola de la Castoreta. Però on ha deixat la cartera nova? I on és la
senyoreta? El nen pot anar responent a les preguntes passant els fulls transparents.

Barcelona : la Galera, 1998

Capdevila, Roser ; Gaudrat,
Marie-Agnès
L’Escola, quina aventura!
Barcelona : Joventut, 1997

Child, Lauren
Soy demasiado pequeña para ir
al colegio
Barcelona : Serres, 2003

L’escola és tota una aventura! El primer dia fa una mica de por. Després, t’acostumes. I, al final,
agrada molt. Aquest llibre recull totes les coses que es troben el primer dia quan es comença
l’escola, i com cada família li agrada preparar aquest gran dia.
Una altra divertida història de Juan y Tolola. Tolola ja té edat per anar a l’escola. Però ella diu que
encara és massa petita i que està massa ocupada a casa per anar a l’escola. També editat en
català.

Barcelona : Planeta, 2001

Amb la simpatia que caracteritza a les Tres Bessones, t’expliquen el seu primer dia d’escola. Com
sempre fan anar la mare i la mestra de cap. Aquesta lectura ofereix moltes hores de lectura-joc,
sols o en grup: dibuixos plens de detalls que desperten la curiositat, ratetes que s’han de cercar a
cada làmina, entremaliadures que els nens i nenes poden assumir com a seves i, a les pàgines
finals, una simpàtica activitat manual, que augmenta i allarga el plaer de la lectura. També editat
en castellà.

Denou, Violeta
En Teo al parvulari

Ha arribat el moment que en Teo comenci el parvulari. Allà jugarà, escriurà i dormirà amb els seus
nous amics.

Company, Mercè ; Capdevila,
Roser
Les Tres bessones ja anem a
l’escola

Barcelona : Timun Mas, 1998

Haines, Mike ; Melling, David
Prepara’t per anar a l’escola
Barcelona : Timun Mas, 2002

Hawkins, Colin i Jacqui
A l’escola

En Belluguet i en Punxegut s’han de preparar per anar a l’escola. El nen pot descobrir, tot aixecant
les solapes, quan els personatges estaran a punt per anar a l’escola.

Barcelona : Montena, 1996

Aquest llibre és per a tots els nens i nenes, des dels trapelles fins als repel·lents. Amb molt
d’humor, descriu la vida a l’escola tal com és, amb tots els pèls i senyals. Hi surten els mestretites,
els polls, la sopa i els mocs, i moltes altres coses fastigoses.

Lindo, Elvira ; Urberuaga,
Emilio
L’Olívia no vol anar a l’escola

L’Olívia fa el ronsa perquè no vol anar a l’escola. Llavors l’àvia li explica una història. També editat
en castellà.

Barcelona : Cruïlla, 2002

Luchini, Maximilano ; Ginesta,
Montse
Els Bum-Bum van a l’escola
Barcelona : Abadia de Montserrat, 2000

Oxenbury, Helen
El Primer dia d’escola
Barcelona : Joventut, 1991

Amb en Bum i la Bum, els llobatons d’aquesta insòlita família, els més menuts descobriran, en
aquest llibre, l’escola i el seu entorn, alhora que aprendran, d’una manera divertida, les primeres
paraules.
Avui és el primer dia d’escola de la protagonista. A través de les pàgines d’aquest llibre el nen
podrà anar veient que com discorre aquest moment tan important. Té boniques imatges per als
nens que encara no saben llegir.

Parlen els professionals
Eisen, Andrew R. ; Engler,
Linda B.
Niños que no quieren ir a la
escuela, Cómo motivarlos para
relacionarse en la clase

El teu fill pateix quan ha de separar-se de la mare per anar a l’escola? Tem quedar-se sol? Aquest
comportament que els especialistes coneixen com a “rebuig a l’escola”, comporta molts
problemes. Aquest llibre ensenya a identificar quan el seu patiment per separar-se de la mare i la
negativa a anar a l’escola són alguna cosa més que una simple fase de desenvolupament, i ofereix
instruments eficaços per ajudar a superar el seu estat d’ansietat.

Barcelona : Oniro, 2007
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