cavall
Contes que obren
el camí al món
de les paraules

Cavall és la col·lecció de contes que acompanya els
nens i nenes de 2 a 6 anys que inicien el seu camí
en la lectura. Els llibres de Cavall els donaran
la possibilitat de descobrir de mica en mica els
mecanismes de la lectura perquè, gràcies a la seva
intuïció i coneixements previs, puguin seguir les històries. En definitiva, uns contes que els
ajudaran a desenvolupar la seva imaginació y a obrir-se camí en el món de les paraules.

Coneixes les tres sèries graduades de Cavall
i la seva col·lecció de contes clàssics?
cavall

arri, tatanet!
trot
galop

cavall

Per als que tot just descobreixen que als contes hi ha
lletra però encara no són capaços de desxifrar-ne el codi.
Contes amb una estructura molt clara i on la il·lustració
diu tant com les paraules per tal que puguin intuir
el curs de la narració.

arri, tatanet!
trot
galop

Per a primers lectors que només coneixen algunes lletres
i comencen a descobrir els mecanismes de la lectura.
Amb una primera lectura de l’adult podran començar
a llegir els contes tot sols posteriorment.
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cavall

arri, tatanet!
trot
galop

Cavall
Clàssic

Per als que ja s’han iniciat en el procés lector i poden
desxifrar missatges senzills. Amb la companyia de l’adult
a l’inici, seran capaços després de llegir les històries
pel seu compte.

Una col·lecció de contes populars adaptats per a
primers lectors amb unes il·lustracions captivadores
perquè s’iniciïn en la lectura per mitjà de les històries
i els personatges dels clàssics de sempre.
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La família de Cavall creix!
Són l’ànima de la col·lecció Cavall. Uns creen històries originals a partir de recursos narratius adaptats al nivell dels primers
lectors. Els altres aporten imatges que ajuden l’infant a “llegir” els contes abans de poder desxifrar el codi escrit.
De la combinació de tots ells, s’obté la clau que permet als petits lectors iniciar-se en el camí de la lectura.
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Arri, tatanet!
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arri, tatanet!
Per als que encara no són capaços
de llegir.
trot
Per als que ja coneixen algunes lletres.
galop
Per als que s’acaben d’iniciar
en la lectura.

per ser com la resta de la família. galop
O potser no… Tu què hi dius? Per als que s’acaben d’iniciar
en la lectura.

cavall arri, tatanet!

galop
Per als que s’acaben d’iniciar
en la lectura.
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Quan cantem
TEXT: Jaume Copons

Ai, la Tina!
TEXT: Bel Olid

IL·LUSTRACIONS:

IL·LUSTRACIONS:

Roger Zanni

Hivern
Text
I IL·LUSTRACIONS:

Gustavo Roldán

cavall arri, tatanet!
trot
galop

Digue-ho!

Teresa Porcella
Gusti

Digue-ho!

arri, tatanet!
Els gats són animals Per als que encara no són capaços
de companyia. Amb alguns de llegir.
t’hi entens tan bé que diries trot
que només els falta parlar Per als que ja coneixen algunes lletres.

trot
Per als que ja coneixen algunes lletres.

cavall arri, tatanet!
trot
galop
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Digue-ho!

arri, tatanet!
Què fan, els ocells, a l’hivern? Per als que encara no són capaços
Bel Olid
Algú
ho sap? de llegir.
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Qui té la cua cargolada?
TEXT: Susana Peix
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Hivern

cavall arri, tatanet!

La Tina és una intrèpida
i té una vida plena d’ais,
eps i glups. Per sort,
la mare l’acompanya!

cavall arri, tatanet!

Tina!Copons
QuanAi, laJaume
Daniel Estandía
cantem

cavall arri, tatanet!
cavall arri, tatanet! trot
trot
galop
galop

Hivern

cal ser molt organitzat galop
i tenir una mica de paciència! Per als que s’acaben d’iniciar

cavall arri, tatanet!
trotcavall arri, tatanet!
trot
galop
galop

Ai, la Tina!

arri, tatanet!
A qui no li agrada cantar? Per als que encara no són capaços
Cantar amb els amics és molt de llegir.
divertit, però no sempre trot
és fàcil. En algunes ocasions Per als que ja coneixen algunes lletres.

Quan cantem

cavall arri, tatanet!
trot
galop

Quan cantem

cavall arri, tatanet!
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Digue-ho!
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El secret de la Bet
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La més gran del món!
TEXT: Lilith Moscon
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Saps què és?
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Per als que ja coneixen algunes lletres.
Altres títols de la sèrie

Simplement jo

arri, tatanet!
Per als que encara no són capaços de llegir.

Simplement jo
A vegades és molt difícil
anar-se’n a dormir, encara
que ja sigui l’hora. Sobretot quan no vols
reconèixer que tens son i ets un especialista
a disfressar-te.

Simplement jo

arri, tatanet!
trot
galop

cavall arri, tatanet!
trot
galop

Jaume Copons
Mercè Galí

arri, tatanet!
Per als que encara no són capaços de llegir.

Ep, no badis!

trot
Per als que ja coneixen algunes lletres.

Ja se sap que els nens són despistats
i a vegades mandrosos, i quan es preparen
per anar a escola poden oblidar alguna cosa.
Sort que els pares sempre saben què cal fer,
o quasi sempre!

galop
Per als que s’acaben d’iniciar en la lectura.

arri, tatanet!
Per als que encara no són capaços de llegir.
trot
Per als que ja coneixen algunes lletres.

Quan les coses es mouen
Qui en té la culpa, que els arbres es torcin
o que els lleons es despentinin?
Per què es mouen les coses a la selva?

Jo volia ser saltimbanqui
TEXT: Carmela Trujillo
IL·LUSTRACIONS: Francesco Chiacchio

galop
Per als que s’acaben d’iniciar en la lectura.

cavall trot

cavall

Quan les coses es mouen

cavall arri, tatanet!
trot
galop

Quan les coses
es mouen

Ep,
no badis!

arri, tatanet!
trot
galop

Teresa Porcella
Cristina Losantos

trot
Per als que ja coneixen algunes lletres.
galop
Per als que s’acaben d’iniciar en la lectura.
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TEXT: Jaume Copons
IL·LUSTRACIONS: Mercè Galí

La Rata Noclapa
TEXT: Alessandra Berardi
IL·LUSTRACIONS: Mercè Galí
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Ep, no badis!

cavall arri, tatanet!
trot
galop

Ep, no badis!
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Quan les coses es mouen
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Per als que s’acaben d’iniciar en la lectura.
Altres títols de la sèrie

arri, tatanet!
Per als que encara no són capaços de llegir.

trot
Per als que ja coneixen algunes lletres.

trot
Per als que ja coneixen algunes lletres.

Roc, el porc galop
El porc Roc és un d’aquells ninos
que voldries tenir amb tu tota la vida.
Però, quan et fas gran, a la gent
no li sembla gaire assenyat que vagis a tot
arreu amb un nino.

Troba, troba, trobadora galop

Per als que s’acaben d’iniciar en la lectura.

Si avui no trobes res meravellós, potser
vindrà la màgia a trobar-te a tu.

Per als que s’acaben d’iniciar en la lectura.

Bel Olid
Emma Schmid

cavall
cavall galop

Troba, troba,
trobadora

cavall arri, tatanet!
arri, tatanet!
trot
trot
galop
galop

Per què?

Jaume Copons
Pedro Rodríguez

cavall
cavall galop

cavall galop

Roc, el porc

cavall arri, tatanet!
arri, tatanet!
trot
trot
galop
galop

Troba, troba, trobadora

arri, tatanet!
Per als que encara no són capaços de llegir.

cavall

Roc, el porc

cavall arri, tatanet!
trot
galop

Per què?

arri, tatanet!
trot
galop

Teresa Porcella
Emilio Urberuaga

arri, tatanet!
Per als que encara no són capaços de llegir.
trot
Per als que ja coneixen algunes lletres.

Per què?
Que et caigui una dent, és una sort
o una desgràcia? Depèn de com t’ho miris…
Tal com ens demostra aquest diàleg absurd
entre una llebre a qui li agrada dur
la contrària i un ratolí ben murri.

galop
Per als que s’acaben d’iniciar en la lectura.

Roc, el porc
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Troba, troba, trobadora
TEXT: Bel Olid

Per què?
TEXT: Teresa Porcella
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arri, tatanet!
Per als que encara no són capaços de llegir.
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Per als que ja coneixen algunes lletres.
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Un cocodril a la masia

Mercè Canals

Un cocodril
a la masia

arri, tatanet!
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Susanna Isern
Carles Ballesteros

Un cocodril a la masia galop
A la masia ha aparegut
un cocodril molt gros. Però per tal
que s’hi pugui quedar, caldrà trobar-li
un lloc adequat. Podrà viure
amb les gallines?, i amb els porcs?

Per als que s’acaben d’iniciar en la lectura.
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Cavall Clàssic
Per iniciar-se en la lectura
amb els contes i els
personatges de sempre.

Els músics de Bremen
IL·LUSTRACIONS: Litos

Els tres porquets
IL·LUSTRACIONS:

Pedro Rodríguez
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