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El Senyor Troglodita
Autor: Jordi Sierra i Fabra  • Il·lustrador: Xavier Bartomeus • Característiques: 18 × 14 cm • 40 pàg. • Rústica

nova
COL·LECCIÓ

1.  EL SENYOR TROGLODITA 
     SURT A CAÇAR
ISBN: 978-84-683-1617-8

2.   EL SENYOR TROGLODITA 
      BUSCA NÒVIA
ISBN: 978-84-683-1618-5

3.  EL SENYOR TROGLODITA 
     INVENTA EL FUTBOL
ISBN: 978-84-683-1619-2

4.   EL SENYOR TROGLODITA 
      VA D’EXCURSIÓ
ISBN: 978-84-683-1620-8

El tipus més GUAI 
de la Prehistòria.

Entra al món de la Prehistòria 

amb les aventures del Senyor 

Troglodita i

APRÈN ANGLÈS

LLIBRES BILINGÜES  d’una forma divertida.

De l’infatigable escriptor Jordi Sierra i Fabra 
i l’il·lustrador Xavier Bartomeus arriben 

les aventures del Senyor Troglodita. Nova 
col·lecció per llegir, compartir i riure.

3

Senyor Troglodita.
col·lecció per llegir, compartir i riure. llegir, compartir i riure. llegir, compartir i riure.
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+3 anys Contes en 5’, 10’ i  15’
Autors i il·lustradors: Stefanie Pfeil, Maria Espluga i Gabriela Rubio • Característiques: 18 × 14 cm • 40 pàg. • Rústica

nova
COL·LECCIÓ

Ja no hi ha excuses a l’hora de llegir! Qui no té 5 minuts per al moment
més entranyable?  Històries divertides, de por, quotidianes... adequades a cada 
nivell lector i de lectura ràpida.nivell lector i de lectura ràpida.

LA PETITA GUINEU
Autora i il·lustradora:
MARIA ESPLUGA
NIVELL LECTOR INICIAL
LLETRA DE PAL

ISBN: 978-84-683-1993-3

PERQUÈ HO DIC JO!
Autora i il·lustradora:

GABRIELA RUBIO
NIVELL LECTOR INICIAL
LLETRA DE PAL

ISBN: 978-84-683-1987-2

QUI HO SAP TOT DE LA FAMÍLIA DE 
L’ARTUR?
Autora i il·lustradora:
Stefanie Pfeil
NIVELL LECTOR AVANÇAT

ISBN: 978-84-683-1995-7

EL MONSTRE SOTA EL LLIT DE LA 
GRETA
Autora i il·lustradora:
Stefanie Pfeil
NIVELL LECTOR AVANÇAT

ISBN: 978-84-683-1989-6

EN JOAN VA AL MERCAT
Autora i il·lustradora:
MARIA ESPLUGA
NIVELL LECTOR INTERMEDI
LLETRA LLIGADA

ISBN: 978-84-683-1994-0

EL GOS D’EN SAMUEL
Autora i il·lustradora:
GABRIELA RUBIO
NIVELL LECTOR INTERMEDI
LLETRA LLIGADA

ISBN: 978-84-683-1988-9

 CONTES PER LLEGIR EN VEU ALTA
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Autors i il·lustradors: Stefanie Pfeil, Maria Espluga i Gabriela Rubio • Característiques: 18 × 14 cm • 40 pàg. • Rústica

Diccionari visual
Il·lustradora: Montse Español • Característiques: 22 × 17,5 cm • 18 pàg. • Cartoné

nova
COL·LECCIÓ

Atractius mons per a primers lectors que els permetran descobrir diferents horitzons.

IMATGES MOLT REALISTES A TOT COLOR!

EL MEU PRIMER DICCIONARI
VISUAL DELS ANIMALS

ISBN: 978-84-683-1635-2
LLETRA LLIGADA I LLETRA DE PAL

EL MEU PRIMER DICCIONARI
VISUAL DELS DINOSAURES

ISBN: 978-84-683-2123-3
LLETRA LLIGADA I LLETRA DE PAL

EL MEU PRIMER DICCIONARI
VISUAL DELS TRANSPORTS

 ISBN: 978-84-683-1546-1
LLETRA LLIGADA I LLETRA DE PAL
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+3 anys Verne for children
Autor i il·lustrador: Pablo Zamboni • Característiques: 19 × 19 cm • 24 pàg. • Cartró plastifi cat

Una manera magnífi ca de posar en contacte els nens amb els grans títols de 
Jules Verne... i amb l’anglès! Un viatge per terra, mar i aire en dos idiomes.

Per primera vegada,
els clàssics universals

a l’abast dels
més petits.

20.000 LLEGÜES DE VIATGE SUBMARÍ
ISBN: 978-84-683-1235-4

VIATGE AL CENTRE DE LA TERRA
ISBN: 978-84-683-1236-1

DE LA TERRA A LA LLUNA
ISBN: 978-84-683-1237-8

LLETRA LLIGADA

LLIBRES BILINGÜES
CATALÀ - ANGLÈS
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Autor i il·lustrador: Pablo Zamboni • Característiques: 19 × 19 cm • 24 pàg. • Cartró plastifi cat

Tupi
Autora i il·lustradora: Mercè Arànega

En Tupi ens descobreix molts secrets i els noms de les coses i els objectes que 
ens envolten. Aprendre amb pictogrames és una tasca molt fàcil i divertida.

 objectes que 
 és una tasca molt fàcil i divertida.

TUPI I EL NINOT DE NEU
ISBN: 978-84-236-7423-7 - P
ISBN: 978-84-236-8703-9 - L

TUPI I LA TORTUGA
ISBN: 978-84-236-8163-1 - L

TUPI I LA BRUIXA
ISBN: 978-84-236-8163-1 - L

EL PRIMER DICCIONARI D’EN TUPI 
ISBN: 978-84-236-8812-8

EL MEU PRIMER LLIBRE DE CUINA
ISBN: 978-84-236-9277-4

EL MEU PRIMER ATLES
ISBN: 978-84-236-9279-8

Característiques: 26 × 21,5 cm
32 pàg.  · Cartoné
P- Lletra de pal
L- Lletra lligada

Característiques: 26 × 21,5 cm
64 pàg.  · Tapes encoixinades

INCLOUEN UN 
REGAL AL SEU 
INTERIOR!

Llibres de referència 
per als centres d’interès 

dels nens.
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+3 anys El Drac Simó
Autora i il·lustradora: Mercè Arànega • Característiques: 21 × 20 cm • 40 pàg. • Cartoné

Un petit drac volador curiós i enjogassat, per educar, gaudir i aprendre en valors.    
Amb simpàtics jocs i activitats al fi nal de cada llibre.

5. EL DRAC SIMÓ 
I EL GEGANTÓ CARABRUTA
ISBN: 978-84-683-0364-2

7. EL DRAC SIMÓ 
NO POT DORMIR
ISBN: 978-84-683-0735-0

8. EL DRAC SIMÓ 
JA NO ES FA PIPÍ
ISBN: 978-84-683-0736-7

6. EL DRAC SIMÓ 
I LA GRAN COMPETICIÓ 
ISBN: 978-84-683-0367-3

1. EL DRAC SIMÓ
I ELS ESTERNUTS
ISBN: 978-84-236-6376-7

2. EL DRAC SIMÓ 
I EL LLAC DE XOCOLATA
ISBN: 978-84-236-6378-1

3. EL DRAC SIMÓ 
I EL LLOP QUE NO FA POR
ISBN: 978-84-236-9978-0

4. EL DRAC SIMÓ 
I LA FADA LLAMINERA
ISBN: 978-84-236-9977-3
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Autora i il·lustradora: Mercè Arànega • Característiques: 21 × 20 cm • 40 pàg. • Cartoné

Els meus contes preferits de Tren Blau
Característiques: 21 × 26 cm • 32 pàg. • Cartoné

Llibres de destacats escriptors i il·lustradors formen aquesta col·lecció adreçada als 
nostres primers lectors.
Contes per llegir en veu alta i descobrir els mil i un detalls de les seves fantàstiques 
il·lustracions.il·lustracions.

Els dits de la mà eren molt amics i molt feliços però un dia van començar a discutir 
inesperadament...

CONTES PER A INFANTS
DE JOSÉ A. GOYTISOLO
Autor: José A. Goytisolo
Il·lustrador: Juan Ballesta
ISBN: 978-84-236-6788-8      



CANALLA
Autor i il·lustrador: Lluís Farré
Lletra lligada
ISBN: 978-84-683-1168-5   



DESCOBREIX UN SECRET
Autora i il·lustradora:
Mercè Arànega
Lletra lligada
ISBN:  978-84-236-9267-5 



DEWEY:
UN GAT A LA BIBLIOTECA!
Autores: Vicki Myron i Bret Witter
Il·lustrador: Steve James
Lletra lligada
ISBN: 978-84-236-9833-2



01_3a (1_11)_121744_cat.indd   9 30/07/15   15:49



10

+3 anys

EL CARRER  DE LES BRUIXES
Autora: Elisa Ramón Bofarull
Il·lustrador: José M. Lavarello
ISBN: 978-84-236-6784-0


EL DOMADOR PORUC
Autora: Núria Homs
Il·lustradora: Mercè Canals
ISBN: 978-84-236-9584-3


EL DIPLODOCUS PETITET
Autor: Josep-Francesc Delgado
Il·lustradora: Sofía Balzola
Lletra lligada
ISBN: 978-84-683-0266-9 


EL CUC QUE MAI NO HAVIA
VIST EL SOL
Autora: Elisa Ramón
Il·lustrador: Francesc Rovira
Lletra lligada
ISBN: 978-84-236-7892-1


Pla
Lector

EL LLOP EDUCAT
Autora: Becky Bloom
Il·lustrador: Pascal Biet 
ISBN: 978-84-236-9353-5


EL NÒVIO DE LA BRUIXA
Autor: Roberto Aliaga
Il·lustrador: Carles Arba
ISBN: 978-84-683-0422-9


EL REI PETITET
Autora: Marcela Sánchez
Coquillat
Il·lustradora: Isabel Caruncho 
ISBN: 978-84-236-7003-1


EL SENYOR GUERRA 
I LA SENYORA PAU
Autor: Joan de Déu Prats
Il·lustrador: Lluís Filella
ISBN: 978-84-236-7005-5


L’HOME BALA QUE NO AIXECAVA 
UN PAM DE TERRA
Autora: Núria Homs
Il·lustradora: Mercè Canals
ISBN: 978-84-683-0037-5 
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11 Educació per a la salut  Educació moral i cívica   Educació mediambiental  Educació per al consum
 Educació per a la pau  Educació sexual  Tolerància, solidaritat  Família, respecte a la gent gran
 Educació viària  Tradicions i cultures  Amistat, amor  Educació per a la no-discriminació per raó de sexe

L’EMMA NO ES VOL BANYAR
Autora: Esther Larrío
Il·lustrador: Francesc Rovira
ISBN: 978-84-236-6779-6


LA PERILLOSA CASA HORRIBLE
Autor: Pablo Albo
Il·lustradora: Claudia Ranucci 
ISBN: 978-84-236-9582-9


LA SENYORA DESASTRE
Autors: M. Andreu i M. Piérola
Il·lustradora: Mabel Piérola
ISBN: 978-84-236-7004-8


LES OVELLES D’EN NICO
Autora: Elisa Ramón
Il·lustrador: Agustí Asensio
ISBN: 978-84-236-6877-9


MANUAL D’INTRUCCIONS
Autor: Jordi Sierra i Fabra
Il·lustrador: Francesc Rovira
ISBN: 978-84-683-0809-8


UN LLEÓ A L’ATUR
Autora: Núria Homs
Il·lustradora: Mercè Canals
ISBN: 978-84-683-0814-2


LA FAMÍLIA DEL RATOLINET PÉREZ
Autora: Carme Riera
Il·lustradora:  Lucía Serrano
Lletra lligada
ISBN: 978-84-683-1177-7     



Pla
Lector

Pla
Lector

UNA MEDECINA PER NO PLORAR
Autor: David Paloma Sanllehí
Il·lustradora: Mercè Arànega
ISBN: 978-84-236-6780-2


UNA MUNTANYA PER A EN PANXO
Autora: Margarita Mainé
Il·lustradora: Nora Inés
Lletra de pal
ISBN: 978-84-236-9587-4


Pla
Lector
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13

 

JOSEP ROCAPAU GASOLPAU GASOL MARC GASOL JOAN ROCA JORDI ROCA

els germans Gasol i roca s’uneixen per transmetre als nens la importància d’una vida 
saludable a través d’aquest conte il·lustrat. Un conte ple de valors: 

al fi nal del llibre, els 
germans Gasol i roca ens 
proporcionen consells per 
a una vida activa
i saludable, i algunes 
receptes i consells de 
cuina.

El 10 % dels ingressos es destinarà als programes de la Fundació Gasol.

• La generositat
• La creativitat
• L’esforç

• El respecte als altres, l’esportivitat
• El treball en equip
• La consciència ecològica

Properament en

eBook

13

EL LLUÍS I EL SENYOR KANDINSKY
Il·lustrador:Òscar Julve •  Característiques: 24 × 24 cm • 40 pàg. • Cartoné • ISBN: 978-84-683-2403-6

NOVETAt
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+6 anys Claude
Autor i Il·lustrador: Alex T. Smith • Característiques: 18 × 13 cm • 96 pàg. • Rústica

claude, un gos molt elegant, políglota i un xic capriciós que sedueix 
lectors d’arreu del món.

clauDe a la ciutat
ISBN: 978-84-683-0873-9

clauDe al circ
ISBN: 978-84-683-0875-3

clauDe Va De Vacances
ISBN: 978-84-683-0874-6

clauDe a paGÈs
ISBN: 978-84-683-1232-3

claUdE Sota ElS FocUS
ISBN: 978-84-683-1233-0

claUdE a lES PiStES d’ESQUí
ISBN: 978-84-683-1234-7

llums! càmera! acciÓ!
ISBN: 978-84-683-2402-9
llums! càmera! acciÓ!
ISBN: 978-84-683-2402-9

Nova i divertida aventura de claude
i el seu inseparable amic, el senyor
mitjonetborrissol.

NOVETAt
col·lecciÓ traDuÏDa 

a 14 iDiomes.

• Característiques: 18 × 13 cm • 96 pàg. • Rústica

claude, un gos molt elegant, políglota i un xic capriciós que sedueix claude, un gos molt elegant, políglota i un xic capriciós que sedueix 
lectors d’arreu del món.
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Autor i Il·lustrador: Alex T. Smith • Característiques: 18 × 13 cm • 96 pàg. • Rústica

El Sistema Solar 
Autora: Núria Roca i Carol Isern • Il·lustradora: Rocio Bonilla •  Característiques: 24 × 24 cm • 36 pàg. • Rústica

Sèrie que explora el sistema solar!
aprèn de manera didàctica què és el sistema solar i els astres que el componen.

nova
COL·LECCIÓ

el sol
ISBN: 978-84-683-1564-5

Al fi nal de cada
llibre, una guia

per a pares/
educadors

el cel
ISBN: 978-84-683-1565-2

la terra
ISBN: 978-84-683-1566-9

la lluna
ISBN: 978-84-683-1567-6
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+6 anys
Lliçons de Vida
Autora: Jennifer D. Moore-Mallinos • Il·lustrador: Gustavo Mazali •  Característiques: 24 × 24 cm • 36 pàg. • Rústica

Sèrie que explora aspectes morals de la vida, com ajudar els altres, la cultura de 
l’esforç, gestionar confl ictes i la responsabilitat que cadascú ha d’assumir.

internet
ISBN: 978-84-683-1556-0

ViDeoVampirs
ISBN: 978-84-683-1557-7

QUan la comPEticiÓ Va 
massa llunY
ISBN: 978-84-683-1558-4

conFlictES
ISBN: 978-84-683-1559-1

NOVETAtNOVETAtNOVETAtNOVETAt

el meu pare Ha
PERdUt la FEina
ISBN: 978-84-683-0594-3

estuDiar És Dur
ISBN: 978-84-683-0595-0

el meu barri no sÓn 
nomÉs cases!
ISBN: 978-84-683-0597-4

els Diners no
creixen als arbres!
ISBN: 978-84-683-0596-7

ISBN: 978-84-683-1556-0

Una lEctURa QUE aJUda a 

EntEndRE dE FoRma didÀctica 

Valors importants com 

la noBlESa, la GEnERoSitat 

i el respecte.
Al fi nal de cada
llibre, una guia

per a pares/
educadors
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Autora: Jennifer D. Moore-Mallinos • Il·lustrador: Gustavo Mazali •  Característiques: 24 × 24 cm • 36 pàg. • Rústica

1, 2, 3  de sobte a... 
Autora:  Cristina Falcón Maldonado • Il·lustradora: Marta Fàbrega •  Característiques: 24 × 24 cm • 36 pàg. • Cartoné

Bitxos
Autor: Alejandro Algarra • Il·lustrador: Daniel Howarth •  Característiques: 24 × 24 cm • 36 pàg. • Cartoné

Gràcies al seu teletransportador, coneixerem amb en martí i el seu drac l’art, 
la gastronomia i els costums de diferents països del món.

Una col·lecció que ensenya als més petits a respectar la natura i a observar el món de 
les aranyes, les formigues, les abelles i les papallones amb atenció i curiositat.

xina
ISBN: 978-84-683-0181-5

eGipte
ISBN: 978-84-683-0182-2

mÈxic
ISBN: 978-84-683-0183-9

brasil
ISBN: 978-84-683-0184-6

les aranyes, les formigues, les abelles i les papallones

Descobreix les abelles
ISBN: 978-84-683-0793-0

Descobreix les aranYes
ISBN: 978-84-683-0791-6

dEScoBREiX lES FoRmiGUES
ISBN: 978-84-683-0792-3

Descobreix les papallones
ISBN: 978-84-683-0790-9

Autor: Alejandro Algarra • Il·lustrador: Daniel Howarth •  Característiques: 24 × 24 cm • 36 pàg. • Cartoné

drac l’art,

Una col·lecció que ensenya als més petits a respectar la natura i a observar el món de 
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+6 anys
Contes tradicionals per al segle xxi
Autor: Jordi Sierra i Fabra • Il·lustrador: Francesc Rovira •  Característiques: 22 × 28 cm • 32 pàg. • Cartoné

Revisió dels nostres contes de tota la vida a càrrec del duo de dos grans creadors: 
Jordi Sierra i Fabra i Francesc Rovira.

El VEStit noU dE l’EmPERadoR 
ISBN: 978-84-683-0607-0

lES monGEtES mÀGiQUES
ISBN: 978-84-683-0609-4

la bella i la bÈstia
ISBN: 978-84-683-0608-7

Dinos
Autora: Anna Obiols • Il·lustrador: Joan Subirana •  Característiques: 24 × 24 cm • 36 pàg. • Cartoné

comparteix la teva vida amb un dinosaure diferent cada dia, coneix a través de 
les seves aventures com són els dinosaures...

18

triceratops
ISBN: 978-84-683-0356-7

tiranosaure rex
ISBN: 978-84-683-0354-3

BRaQUioSaURE
ISBN: 978-84-683-0355-0

esteGosaure
ISBN: 978-84-683-0357-4
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Contes tradicionals per al segle xxi
Autor: Jordi Sierra i Fabra • Il·lustrador: Francesc Rovira •  Característiques: 22 × 28 cm • 32 pàg. • Cartoné

Dinos
Autora: Anna Obiols • Il·lustrador: Joan Subirana •  Característiques: 24 × 24 cm • 36 pàg. • Cartoné

Dibuix i manualitats 

Autora i Il·lustradora: Rosa M. Curto 
Característiques: 24 × 24 cm • 36 pàg. • Rústica

19

ÉS FÀcil! taRGEtES
ISBN: 978-84-683-1155-5

moDela DolÇos i pastissos
ISBN: 978-84-683-1163-0

moDela personatGes De por
ISBN: 978-84-683-1164-7

modEla ÉSSERS FantÀSticS
ISBN: 978-84-683-1165-4

moDela la teVa caseta De nines
ISBN: 978-84-683-1166-1

ÉS FÀcil! titEllES dE dit
ISBN: 978-84-683-1156-2

ÉS FÀcil! animalS dE la GRanJa
ISBN: 978-84-683-1157-9

ÉS FÀcil! cREacionS amB PaPER
ISBN: 978-84-683-1158-6

ÉS FÀcil!
Idees originals i divertides per crear 
amb les teves mans.

Autora i Il·lustradora: Bernadette Cuxart 
Característiques: 24 × 24 cm • 36 pàg. • Rústica

moDela.
Divertits, originals 
i fàcils de fer.
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+6 anys
Els casos de l’Inpector Sito i Mai Tinc-Po
Autor: Antonio G. Iturbe • Il·lustrador: Alex Omist •  Característiques: 19 × 15 cm • 40 pàg. • Cartoné

novel·les negres per a principiants del gènere amb sentit de l’humor.

1. Un aJUdant dE molta aJUda
ISBN: 978-84-236-8681-0

2. la mÒmia DesapareGuDa
ISBN: 978-84-236-8682-7

3. el Visitant nocturn
ISBN: 978-84-236-8993-4

4. un Dia a les curses
ISBN: 978-84-236-9334-4

5. una inVestiGaciÓ
QUE Va anaR d’Un PÈl
ISBN: 978-84-236-6354-5

no Hi Ha cas 

QUE no RESolGUin!

www.inspectorsito.com

EXTRA

QUE no RESolGUin!

www.inspectorsito.com

    drets 
venuts 
a 11 països i 

7 

6. miStERi al mUndial dE FUtBol
ISBN: 978-84-236-9621-5

7. caP d’anY a la Xina
ISBN: 978-84-236-9999-5

8. intRiGa a la FÀBRica dE PaRaiGÜES
ISBN: 978-84-683-0400-7

9. un misteri molt maGnÈtic
ISBN: 978-84-683-0844-9

10. especial misteri
QUina PoR QUE PaSSaRÀS!!!
176 pàg.
ISBN: 978-84-683-0846-3
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Autor: Antonio G. Iturbe • Il·lustrador: Alex Omist •  Característiques: 19 × 15 cm • 40 pàg. • Cartoné

Tucà Blau
Característiques: 19,5 × 13 cm • Rústica

La col·lecció Tucà ofereix els millors relats infantils 
escrits per autors contemporanis d’arreu del món.

Recomanat per a 1r d’Educació Primària

els Vestits De la panxeta
Autor: Ricardo Alcántara
Il·lustrador: Gusti
48 pàg. 
ISBN: 978-84-236-7944-7        


Nivell: I

Conte protagonitzat per la bruixa panxeta, que 
aquesta vegada  se sent acomplexada a l’escola 
perquè vesteix diferent als altres nens. 

Pla
Lector

en maurici serrell suat
Autora: Maite Carranza
Il·lustradora: Gemma Sales
32 pàg.
ISBN: 978-84-236-7720-7      



Nivell: I

En Maurici és un nen amb la salut delicada que té 
un avi que no pararà fins a encomanar-li les ganes 
de viure.

Pla
Lector

l’alBa Ja no Va tEniR PoR
Autor: Josep-Francesc Delgado
Il·lustradora: Mercè Arànega
120 pàg.
ISBN: 978-84-236-7800-6      



Nivell: II

Novel·la sobre les pors infantils amb un drac 
familiar que ve a solucionar la situació.  

la BRUiXa QUE no SaBia RiURE
Autora: Hermínia Mas
Il·lustradora: Penélope Tidor
40 pàg.
ISBN: 978-84-236-7799-3     



Nivell: I

Rondalla sobre la necessitat d’afecte que tots tenim 
per ser feliços, fins i tot les bruixes!

Pla
Lector

Pla
Lector

la Vaca tERESina ESQUia a VallFaRina
Autor: Xavier Frías Conde
Il·lustradora: Bernadette Cuxart
40 pàg.
ISBN: 978-84-236-7723-8     



Nivell: II

Conte còmic i absurd sobre les vacances d’una vaca 
a les muntanyes.

la laia i l’HoRRiPilant monStRE dE XamPÚ
Autor: Martín piñol
Il·lustradora: Sofía Balzola
88 pàg.
ISBN: 978-84-236-8364-2      



Nivell: II

Divertit conte que trenca els motlles sobre 
monstres. 

l’oca Soca
Autor:  Ricardo Alcántara
Il·lustrador: José M. Lavarello
40 pàg.
ISBN: 978-84-236-7588-3     



Nivell: I

Rondalla sobre l’enveja i la gelosia. 

Ui, QUina PoR!
Autor: Ricardo Alcántara
Il·lustrador: Gusti
40 pàg.
ISBN: 978-84-236-7722-1     



Nivell: I

Les aventures de la Panxeta, una bruixa que vol ser 
com les altres nenes. 

Pla
Lector

Pla
Lector

Pla
Lector

Pla
Lector

 Educació per a la salut  Educació moral i cívica   Educació mediambiental  Educació per al consum
 Educació per a la pau  Educació sexual  Tolerància, solidaritat   Família, respecte a la gent gran
 Educació viària  Tradicions i cultures  Amistat, amor   Educació per a la no-discriminació 
          per raó de sexe
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+6 anys Recomanat per a 2n d’Educació Primària

FidEl a l’amPolla
Autora: Mar Pavón
Il·lustradora: Roger Olmos
64 pàg.
ISBN: 978-84-683-0825-8      



Nivell: II

Aquest llibre explica l’autisme d’un nen d’una 
forma extremadament sensible.

ser o tenir
Autora: Anatxu Zabalbeascoa
Il·lustradora: Ximena Maier
40 pàg.
ISBN: 978-84-683-0426-7



Nivell: III

Un llibre per pensar sobre el valor de tenir i 
posseir coses i el valor de tot allò que no és 
material.

El dia dEl Ratolí
Autor: Dick King-Smith
Il·lustradora: Rosa M. Curto
48 pàg.
ISBN: 978-84-236-7591-3     



Nivell: II

Conte sobre la importància de tenir una mascota 
per a un nen i la seva responsabilitat per cuidar 
un ésser viu.

El dia QUE la mimí Va dESaPaRÈiXER
Autor: Enric Lluch 
Il·lustradora: Montse Adell 
88 pàg.
ISBN: 978-84-236-9337-5    



Nivell: II

Una història de com una nena pot motivar tot un 
barri per buscar la seva gosseta perduda.

El FantaSma dE l’EScola
Autor: Hazel Townson
Il·lustrador: Tony Ross
68 pàg.
ISBN: 978-84-236-7719-1     



Nivell: II

Conte d’humor sobre el món dels fantasmes en 
una escola, amb fi sarcasme i ironia, i un nen 
protagonista molt, molt entremaliat.

el robot i la lluna
Autor i il·lustrador:  
Rafael Estrada
88 pàg.
ISBN:  978-84-236-7590-6      



Nivell: II

Conte de ciència-ficció en el qual l’amor venç  
la tecnologia i un robot ens mostra que pot tenir 
sentiments. 

el comte Dràcula a austràlia
Autora: Ann Jungman
Il·lustradora: Mercè Arànega
64 pàg.
ISBN: 978-84-236-7592-0     



Nivell: II

Divertides aventures del pobre comte Dràcula que, 
per error, és traslladat en el seu taüt a Austràlia!, 
on passarà una calor… de mort!

Pla
Lector

Pla
Lector

Pla
Lector

Pla
Lector

 Educació per a la salut  Educació moral i cívica   Educació mediambiental  Educació per al consum
 Educació per a la pau  Educació sexual  Tolerància, solidaritat   Família, respecte a la gent gran
 Educació viària  Tradicions i cultures  Amistat, amor   Educació per a la no-discriminació 
          per raó de sexe

Premi edebé de Literatura Infantil

Pla
Lector

RoSanda i l’aRt d’EncantamEnt
Autora: Ángeles González-Sinde
Il·lustrador: Juanjo Cortés
280 pàg.
ISBN: 978-84-236-8084-9          



Nivell: III

Entranyable novel·la d’Ángeles González-Sinde que 
combina la realista història d’una nena que desitja 
creure en els Reis Mags i demana que torni el seu 
pare, amb la màgia de creure en el Nadal i en 
els miracles.
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El FantaSma dE l’EScola
Autor: Hazel Townson
Il·lustrador: Tony Ross
68 pàg.
ISBN: 978-84-236-7719-1     



Nivell: II

Conte d’humor sobre el món dels fantasmes en 
una escola, amb fi sarcasme i ironia, i un nen 
protagonista molt, molt entremaliat.

 Educació per a la salut  Educació moral i cívica   Educació mediambiental  Educació per al consum
 Educació per a la pau  Educació sexual  Tolerància, solidaritat   Família, respecte a la gent gran
 Educació viària  Tradicions i cultures  Amistat, amor   Educació per a la no-discriminació 
          per raó de sexe

Llegir per Saber
Una col·lecció de títols que inclouen un quadern d’activitats per a treballar la 
comprensió lectora.

+

+

+

+

Recomanat per a
2n d’Educació Primària

Recomanat per a 
1r d’Educació Primària

El dia QUE la mimí Va dESaPaRÈiXER
Autor: Enric Lluch 
Il·lustradora: Montse Adell
pACK ISBN: 978-84-683-1095-4


Nivell: II

Una història de com una nena pot motivar tot un barri per buscar la 
seva gosseta perduda.

el llop eDucat
Autora: Becky Bloom
Il·lustrador: pascal Biet
pACK ISBN: 978-84-683-1097-8


Nivell: III

Un conte que ens explica la importància de tenir una bona educació.

ser o tenir
Autora: Anatxu Zabalbeascoa
Il·lustradora: Ximena Maier
pACK ISBN: 978-84-683-1096-1



Nivell: III

Un llibre per pensar sobre el valor de tenir i posseir coses i el valor de 
tot allò que no és material.

Descobreix un secret
Autora i il·lustradora: Mercè Arànega
pACK ISBN: 978-84-683-1098-5


Nivell: II

Un conte que parla de la relació d’una nena i la seva àvia i de com 
descobreix un divertit secret.
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Marcià Garcia & Cosmoquisso 
Autor: Gabriel García de Oro • Il·lustradora: Purifi cación Hernández • característiques: 20,5 × 14 cm • cartoné

humor galàctic i aventures interplanetàries protagonitzades pel duo més divertit 
del cosmos.

Posa’t La cosmotXiLLa
PER dEscobRiR Un

mÓn INTRAFANT!

1. JUgant a fEt i amagaR amb
EXtRatERREstREs
112 pàg.
ISBN: 978-84-236-9994-0

2. HUMANETS A LA PLANXA AMB MOS-
tassa
 pàg.
ISBN: 978-84-236-9995-7

3. La inVasiÓ dELs cosmoqUissos
128 pàg.
ISBN: 978-84-683-0247-8

 4. EL maRcià PERfEctE
144 pàg.
ISBN: 978-84-683-0391-8

5. L’hiPERsingLot
144 pàg.
ISBN: 978-84-683-0829-6

6. EL CAS DEL DES-INVESTIGADOR PRIVAT
152 pàg.
ISBN: 978-84-683-0830-2

7. L’aRtÍstic atac dEL cocodZiLLa!!!
160 pàg.
ISBN: 978-84-683-0939-2

del cosmos.

1. JUgant a fEt i amagaR amb
EXtRatERREstREs
112 pàg.
ISBN: 978-84-236-9994-0

2. HUMANETS A LA PLANXA AMB MOS-
tassa

4. EL maRcià PERfEctE
144 pàg.
ISBN: 978-84-683-0391-8

5. L’hiPERsingLot
144 pàg.
ISBN: 978-84-683-0829-6

7. L’aRtÍstic atac dEL cocodZiLLa!!!
160 pàg.
ISBN: 978-84-683-0939-2
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+8 anys Àlbums Il·lustrats
Magnífi cs llibres il·lustrats de gran format que els nens recordaran tota la vida.

gULLiVER sEgLE XXi
Autor: Jordi Sierra i Fabra
Il·lustrador: Francesc Rovira
152 pàg. · 30 x 23 cm · cartoné
ISBN: 978-84-236-9427-3

hi haVia Una VEgada La famÍLia
Autors: Anna Gasol i Teresa Blanch
150 pàg. · 30 x 23 cm · cartoné
ISBN: 978-84-683-0722-0

contEs JaPonEsos
Autora: Anna Gasol
Il·lustrador: Juan M. Moreno
152 pàg. · 30 x 23 cm · cartoné
ISBN: 978-84-236-9425-9

ELs amics dE L’aRt: 
i ELs contEs dE totEs LEs aRts dEL mÓn
Autora: Lolita Bosch
Il·lustradora: Noemí Villamuza
84 pàg. · 30 x 23 cm · cartoné
ISBN: 978-84-683-0299-7
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Clàssics explicats als infants
Adaptació literària: Rosa Navarro • Il·lustrador: Francesc Rovira

adaptacions de les pàgines més universals de la literatura a càrrec de Rosa navarro 
durán i il·lustrades per francesc Rovira.

característiques: 
24 x 19,5 cm · cartoné i sobrecoberta

coL·LEcciÓ EscoLaR:
20 x 15,5 · Rústica

dREts VEnUts
a 14 PaÏsos.

amb bREUs caPÍtoLs 
i EXPREssiVEs iL·LUstRacions.

EL cid
ISBN: 978-84-236-8400-7 · 192 pàg.

EL LaZaRiLLo 
ISBN: 978-84-236-8252-2 · 176 pàg.

EL qUiXot 
ISBN: 978-84-236-7386-5 · 200 pàg.
coL·LEcciÓ EscoLaR
ISBN: 978-84-236-8459-5

faULEs  
ISBN: 978-84-236-9633-8 · 208 pàg.
coL·LEcciÓ EscoLaR
ISBN: 978-84-683-0880-7

L’EnEida
ISBN: 978-84-236-9415-0 · 208 pàg.
coL·LEcciÓ EscoLaR
ISBN: 978-84-683-0221-8

L’odissEa
ISBN: 978-84-236-8684-1 · 224 pàg.                     
coL·LEcciÓ EscoLaR
ISBN: 978-84-236-9322-1

LLEgEndEs dE bÉcqUER 
ISBN: 978-84-236-9336-8 · 184 pàg.

PLatERo i Jo, dE JUan RamÓn JimÉnEZ  
ISBN: 978-84-236-8067-2 · 192 pàg.

tiRant Lo bLanc 
ISBN: 978-84-236-7820-4 · 200 pàg.
coL·LEcciÓ EscoLaR
ISBN: 978-84-236-8460-1

LEs fabULosEs aVEntUREs dEL caVaLLER ZifaR
ISBN: 978-84-683-0701-5 · 200 pàg.

La bÍbLia
ISBN: 978-84-683-0455-7 · 352 pàg.
coL·LEcciÓ EscoLaR
ISBN: 978-84-683-0863-0

Pla
Lector

Pla
Lector

Pla
Lector

Disponible en

eBook
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+8 anys Dibuix i manualitats

modELa ELs tEUs animaLs
Autora i il·lustradora: Bernadette cuxart
característiques: 27 x 22,5 cm
96 pàg. • Rústica
ISBN: 978-84-236-9791-5

aPRÈn a dibUiXaR
ISBN: 978-84-236-8817-3

aPRÈn a dibUiXaR La sELVa
ISBN: 978-84-236-5792-6

aPRÈn a dibUiXaR animaLs 
i PERsonatgEs
ISBN: 978-84-236-9935-3

aPRÉn a dibUiXaR ELs oficis
ISBN: 978-84-683-0784-8

dibUiXa EL mÓn dE LEs fadEs
ISBN: 978-84-683-0359-8

PintaR amb ELs dits
ISBN: 978-84-683-0196-9

Autor: Rosa M. curto Milà
característiques: 26,8 x 22,6 cm
96 pàg. • Rústica 

dEscobREiX qUE fàciL qUE És dibUiXaR...

Està a LEs tEVEs mans! 
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Tucà Taronja
característiques: 19,5 × 13 cm • Rústica

La col·lecció Tucà ofereix els millors relats infantils 
escrits per autors contemporanis d’arreu del món.

Recomanat per a 2n d’Educació Primària

EL mEU PaRE És caPità
Autora: Olga Xirinacs
Il·lustradora: Gemma Sales
64 pàg.
ISBN: 978-84-236-8261-4


Nivell: II

Una història de la relació d’una nena 
amb el seu pare.

Recomanat per a 3r d’Educació Primària

EL 5È cas dEL mÍtic
dEtEctiU PEnta
Autor: Antonio Lozano
Il·lustrador: Alex Omist
52 pàg.
ISBN: 978-84-683-0423-6


Nivell: II

En clau de novel·la negra, un detectiu  investiga 
la desaparició d’un dia de la setmana.

EL gos inVisibLE
Autor: cristòfor Martí Adell
Il·lustrador: Ángel Lupiáñez
88 pàg.
ISBN: 978-84-236-7465-7


Nivell: I

conte sobre la importància per a un nen de 
tenir un gos i la seva responsabilitat per cuidar 
un ésser viu.

doWn
Autor: An Alfaya
Il·lustrador: Lluís Filella
160 pàg. 
ISBN: 978-84-236-8220-1


Nivell: I

Un llibre que treballa la integració, la 
companyonia i la igualtat, centrat en la 
Síndrome de Down.

caVaLLER o caVaLLEREssa, 
ho sabRàs bEn dE PREssa
Autor: Enric Lluch
Il·lustradora: Manuel Ortega
96 pàg.
ISBN: 978-84-236-8001-6 


Nivell: II

Reivindicació de la no-discriminació per raó 
de sexe en clau d’humor. 

Pla
Lector

 Educació per a la salut  Educació moral i cívica   Educació mediambiental  Educació per al consum
 Educació per a la pau  Educació sexual  Tolerància, solidaritat   Família, respecte a la gent gran
 Educació viària  Tradicions i cultures  Amistat, amor   Educació per a la no-discriminació 
          per raó de sexe
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+8 anys

Premi edebé de Literatura InfantilPremi edebé de Literatura Infantil

gRanota PER Un dia
Autora: M. Teresa Aretzaga
Il·lustrador: Xan López Domínguez
104 pàg.
ISBN: 978-84-236-8255-3 


Nivell: III

continuació còmica del conte del príncep-
granota: i si el príncep, després de casar-se amb 
la princesa que el va desencantar, trobés a faltar, 
de vegades, la llibertat d’haver estat una simple 
granoteta en la seva joventut?

Pla
Lector

i La RaPUnZEL Es Va taLLaR La cabELLERa
Autora: Amèlia Mora Sanromà
Il·lustradora: Sara Ruano 
128 pàg.
ISBN: 978-84-236-8696-4


Nivell: II

Reivindicació de la pròpia iniciativa, la 
resolució i l’enginy a partir del rol tradicional 
de la princesa Rapunzel que espera ser 
alliberada.

Pla
Lector

L’EscoLa dELs PiRatEs
Autor: Agustín Fernández Paz
Il·lustrador: Lluís Filella
160 pàg.
ISBN: 978-84-236-7334-6 


Nivell: III

Aventura màgica en una escola que mostra 
la capacitat de canviar les coses gràcies a la 
imaginació.

Pla
Lector

L’Estany dELs ànEcs PobREs
Autora: Fina casalderrey
Il·lustrador: Teo Puebla Morón
168 pàg.
ISBN: 978-84-236-7585-2


Nivell: II

Entranyable novel·la de Fina casalderrey sobre 
la relació avis-néts.Pla

Lector

La fabULosa històRia
dE L’assEcadoR màgic
Autor: Martín Piñol
Il·lustradora: Maria J. Mola
76 pàg.
ISBN: 978-84-236-9980-3


Nivell: II

conte còmic que defensa el dret a triar una 
professió sense prejudicis.

La nit qUE Vaig tEniR Un monstRE tancat 
a L’aRmaRi
Autor: Gabriel García de Oro
Il·lustradora: Purificación Hernández
112 pàg.
ISBN: 978-84-236-8866-1


Nivell: I

conte en clau d’humor sobre la superació de 
les pors nocturnes.

manUaL PER a Una PEtita bRUiXa
Autora: Gloria Sánchez
Il·lustradora: Maria Espluga 
96 pàg.
ISBN: 978-84-236-7724-5      


Nivell: II

Divertit receptari per convertir-se en bruixa que 
mostra les relacions entre germanes.

PatatEs fREgidEs
Autora: Olga Xirinacs
Il·lustradora: carme Solé Vendrell 
72 pàg.
ISBN: 978-84-236-8218-8      


Nivell: II

Relat realista sobre la vida nòmada dels firaires 
a partir de la història d’una nena. Pla

Lector

Va aRRibaR dEL maR
Autor: carlos Puerto Arribas
Il·lustrador: Manuel Ortega 
136 pàg.
ISBN: 978-84-236-7801-3      


Nivell: II

Història realista sobre els nens 
víctimes de les guerres.

VaqUEs gUaPEs
Autor: David Paloma
Il·lustradora: Ia Escudé 
120 pàg.
ISBN: 978-84-236-7725-2      


Nivell: I

Història protagonitzada per un grup de vaques 
que formen un grup musical.
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 Educació per a la salut  Educació moral i cívica   Educació mediambiental  Educació per al consum
 Educació per a la pau  Educació sexual  Tolerància, solidaritat   Família, respecte a la gent gran
 Educació viària  Tradicions i cultures  Amistat, amor   Educació per a la no-discriminació 
          per raó de sexe

Recomanat per a 3r d’Educació Primària

47 tRossEts
Autora: cristina Sánchez-Andrade 
Il·lustrador: Guridi
144 pàg.
ISBN: 978-84-683-1603-1


Nivell: II

com se senten els nens que tenen un germà 
diferent? Tendra història sobre la diversitat, vista 
des de la mirada d’una germana.

NOVETAt

EL PRimER LLibRE qUE Vaig LLEgiR tot soL
Autor: Gabriel García de Oro 
il·lustradora: Purifi cación Hernández
176 pàg.
ISBN: 978-84-683-1602-4


Nivell: III

Què fan els personatges dels llibres quan no els lle-
geixes? Un llibre, amb vida pròpia, que ens convida a 
acabar les històries.

NOVETAt

EL cUc qUE Va PodER sER REi
Autor: Gabriel García de Oro
Il·lustradora: Purificación Hernández
128 pàg.
ISBN: 978-84-236-8357-4


Nivell: I

Rondalla còmica sobre els governants.

EL cas gU
Autora: care Santos
Il·lustrador: Dani cruz
192 pàg.
ISBN: 978-84-683-1240-8


Nivell: I

En la novel·la es treballa el valor de la família, 
de l’esforç i l’anàlisi per aconseguir les metes 
proposades i, a més, t’introdueix en el món de
la investigació en la quotidianitat del dia a dia.

Pla
Lector

EL mistERi cRo
Autora: care Santos
Il·lustrador: Dani cruz
192 pàg.
ISBN: 978-84-683-1268-2


Nivell: I

Una altra història dels tres germans que treballa 
el valor de la família i l’esforç per aconseguir les 
fites proposades.

EL REtoRn dE La cigonya
Autora: Amèlia Mora Sanromà
Il·lustrador: Òsca Julve
128 pàg.
ISBN: 978-84-683-0712-1


Nivell: II

Un missatge de solidaritat i companyonia. 
Es treballa la importància de mantenir-se 
unit per solucionar problemes.

L’any dELs PoLLs
Autor: David Nel·lo
Il·lustradora: cristina Losantos
192 pàg.
ISBN: 978-84-236-8360-4


Nivell: II

Novel·la còmica sobre l’ambició comercial d’uns 
desangelats i com omplen una escola de polls 
per tal de vendre el seu remei farmacèutic. 

EPisodi finaL
Autor: Martín Piñol
Il·lustrador: Isaac Sánchez Pérez
160 pàg.
ISBN: 978-84-683-0417-5


Nivell: III

S’aborda el tema de les residències per a ancians i 
de la vellesa amb un tendre sentit de l’humor, i la 
visió idealitzada d’un nen.

Pla
Lector
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+8 anys Llegir per Saber
Una col·lecció de títols que inclouen un quadern d’activitats per a treballar la 
comprensió lectora.

Recomanat per a 3r d’Educació Primària

+
VaqUEs gUaPEs
Autor: David Paloma
Il·lustradora: Ia Escudé 
PAck ISBN: 978-84-683-1093-0    


Nivell: I

Història protagonitzada per un grup de 
vaques que formen un grup musical.

+
La fabULosa històRia dE L’assEcadoR màgic
Autor: Joan Antoni Martín Piñol
Il·lustradora: Maria J. Mola
PAck ISBN: 978-84-683-1094-7


Nivell: II

conte còmic que defensa el dret a triar una 
professió sense prejudicis.

 Educació per a la salut  Educació moral i cívica   Educació mediambiental  Educació per al consum
 Educació per a la pau  Educació sexual  Tolerància, solidaritat   Família, respecte a la gent gran
 Educació viària  Tradicions i cultures  Amistat, amor   Educació per a la no-discriminació 
          per raó de sexe
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Recomanat per a 4t d’Educació Primària

+
La PiLota JaPLER
Autora: Jordi cervera
Il·lustradora: Francesc Rovira
PAck ISBN: 978-84-683-1091-6


Nivell: III

Una misteriosa i fantàstica aventura d’estiu entorn del futbol en 
la qual el treball en equip és fonamental per aconseguir les metes.

 Educació per a la salut  Educació moral i cívica   Educació mediambiental  Educació per al consum
 Educació per a la pau  Educació sexual  Tolerància, solidaritat   Família, respecte a la gent gran
 Educació viària  Tradicions i cultures  Amistat, amor   Educació per a la no-discriminació 
          per raó de sexe

+
EL REtoRn dE La cigonya
Autora: Amèlia Mora Sanromà 
Il·lustrador: Òsca Julve
PAck ISBN: 978-84-683-1092-3


Nivell: II

Un missatge de solidaritat i companyonia. Es treballa 
la importància de mantenir-se unit per solucionar 
problemes.
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NOVETAt

Les aventures d’Alfred & Agatha
nou lliurament d’aquesta col·lecció, que ens mostra com podria haver estat l’amistat, 
si s’haguessin conegut de nens, els dos mestres del suspens més important del nostre 
temps.

Autora: Ana Campoy • Il·lustrador: Álex Alonso • Característiques: 20,5 × 14 cm • Cartoné

NOVETAt

8. el robAtori de lA giocondA
216 pàg.
ISBN: 978-84-683-1628-4

Una nova aventura  d’Alfred & Agatha 
a la ciutat bohèmia de París.
Allà coneixen Pablo Picasso, que és acusat de robar
La Gioconda, el quadre més famós del Louvre.

mÉs de 50.000 eXemplArs 

venuts!

Publicats ja 
a 6 països.

1. els deu ocells elster
216 pàg.
ISBN: 978-84-683-0303-1

2. el Xíling de plAtA
232 pàg.
ISBN: 978-84-683-0305-5

3. lA cAiXA mÀgicA
304 pàg.
ISBN: 978-84-683-0390-1

4. el piAnistA Que sAbiA mAssA
228 pàg.
ISBN: 978-84-683-0703-9

5. el grAn truc de houdini
304 pàg.
ISBN: 978-84-683-0849-4

6. lA cursA d’AnglAterrA
304 pàg.
ISBN: 978-84-683-0850-0

cApsA regAl AlFred & AgAthA
7. lA mòmiA del titAnic
244 pàg.
ISBN: 978-84-683-1944-5
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+10 anys Me, Mum & Mystery

Víctor

Autora: Lucia Vaccarino • Il·lustradora: Paola Antista • Característiques: 21 × 15 cm • Rústica

Una sèrie amb estil fresc i actual que uneix humor, misteri i intriga, amb la
importància dels llaços familiars. 

nou lliurament de víctor en el qual els zombis surten 
de les tombes i truquen a les portes en els moments 
més inesperats i inoportuns. una aventura d’allò més 
emocionant!

Post-it 
per a 

una co
municació

 

perfecta e
ntre 

investig
adores

 

mare i f
illa.

NOVETAt NOVETAt

1. detectivA per cAsuAlitAt
192 pàg.
ISBN: 978-84-683-1281-1

2. A lA recercA de l’home desApAregut
184 pàg.
ISBN: 978-84-683-1282-8

3. el cAs de l’eleFAnt d’ivori
192 pàg.
ISBN: 978-84-683-1283-5

4. el misteri de
l’hAbitAciÓ n. 11
184 pàg.
ISBN: 978-84-683-1584-3

5. unA sÈrie de misteri
184 pàg.
ISBN: 978-84-683-1625-3

 en el qual els zombis surten 
de les tombes i truquen a les portes en els moments 

una aventura d’allò més 

6. víctor i els Zombis
160 pàg.
ISBN: 978-84-683-1287-3

1. víctor i els vAmpirs
200 pàg.
ISBN: 978-84-683-0199-0

2. víctor i els romAns
208 pàg.
ISBN: 978-84-683-0201-0

3. víctor i els Follets
184 pàg.
ISBN: 978-84-683-0466-3

4. víctor i els neAndertAls
184 pàg.
ISBN: 978-84-683-0895-1

5. víctor i les meninAs
184 pàg.
ISBN: 978-84-683-1246-0

la fusió de l’humor més
hilarant de maite carranza

i les tires còmiques
d’Agustí comotto.

Autora: Maite Carranza • Il·lustrador: Agustín Comotto • Característiques: 20,5 × 14 cm • Tapa fl exible

NOVETAt
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Autora: Lucia Vaccarino • Il·lustradora: Paola Antista • Característiques: 21 × 15 cm • Rústica

Els Sense Por
L’Álvaro, la belén, la cris i en david, la colla d’els sense por, t’estan esperant amb les 
seves aventures terrorífi ques.
Cada història es desenvolupa en un misteriós escenari de la geografi a espanyola actual.

Autor: José Maria Plaza • Il·lustradora: Noemí Villamuza • Característiques: 20,5 × 13 cm • Cartoné

2. el cAstell dels
guerrers sense cAp
216 pàg.
ISBN: 978-84-236-9920-9

1. lA cAsA de lA Fi del mÓn
208 pàg.
ISBN: 978-84-236-9919-3

3. les colònies de lA 
guineu venJAdorA
296 pàg.
ISBN: 978-84-236-9933-9

4. el cementiri dels 
espectres sAgnAnts
208 pàg.
ISBN: 978-84-683-0000-9

5. el col·legi del 
soterrAni mAleÏt 
296 pàg. 
ISBN: 978-84-683-0219-5

7. Al FinAl de lA costA 
de lA mort  
324 pàg.
ISBN: 978-84-683-0725-1

8. llums negres A lA 
muntAnyA sAgrAdA
288 pàg.
ISBN: 978-84-683-0900-2

6. AtrApAts Al pArc 
d’AtrAccions  
288 pàg.
ISBN: 978-84-683-0421-2

9. lA portA secretA del 
museu del prAdo
304 pàg. 
ISBN: 978-84-683-1535-5

37

9. lA portA secretA del 
museu del prAdo
304 pàg. 
ISBN: 978-84-683-1535-5

Autora: Maite Carranza • Il·lustrador: Agustín Comotto • Característiques: 20,5 × 14 cm • Tapa fl exible
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+10 anys

5. el cAs de lA misteriosA 
«epidÈmiA del proFessor»
232 pàg.
ISBN: 978-84-236-7278-3

4. el cAs del cocodril 
A internet
224 pàg.
ISBN: 978-84-236-7202-8

3. el cAs dels nAns 
A l’AguAit
258 pàg.
ISBN: 978-84-236-7181-6

2. el cAs del pAre noel
242 pàg.
ISBN: 978-84-236-7201-1

1. el cAs de lA proFessorA 
desApAregudA
240 pàg.
ISBN: 978-84-236-6020-9

8. el cAs del director 
de l’escolA desemmAscArAt
232 pàg.
ISBN: 978-84-236-7821-1

7. el cAs del misteri 
dels cogombres
240 pàg.
ISBN: 978-84-236-7745-0

6. el cAs del crit A 
lA sAlA de proFessors
224 pàg.
ISBN: 978-84-236-7342-1

una col·lecció de misteri que ha 
conquistat milers de 

lectors arreu del món.

Pla
Lector

Pla
Lector

Pla
Lector

Pla
Lector

Pla
Lector

Pla
Lector

Pla
Lector

Pla
Lector

Quatre Amics i Mig
Autor: Joachim Friedrich • Il·lustrador: Mikel Valverde • Característiques: 20,5 × 13 cm • Cartoné

En charly, l’Estefi , en ravenet, en Fred i el seu gos preciós, «el mig», han decidit 
dedicar el seu enginy i la seva perspicàcia a la investigació, per això estan sempre 
fi cats en problemes i intrigues.

Traduït a
14 idiomes.
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EXTRA

17.  el cAs del tresor 
Al vÀter de l’escolA
248 pàg.
ISBN: 978-84-683-0727-5

18.  el cAs de l’espiA Amb 
el vestit de Flors
232 pàg.
ISBN: 978-84-683-0868-5

14. el cAs del grAFit A 
lA FAÇAnA de l’escolA
280 pàg.
ISBN: 978-84-236-5795-7

13. el cAs del bAnyAdor  
del proFessor de mAtes
216 pàg.
ISBN: 978-84-236-8916-3

16. el cAs dels nAdons 
intercAnviAts
216 pàg.
ISBN: 978-84-683-0018-4

15. operAciÓ: sAlvem lA sAlsitXA 
24 x 17 
176 pàg.
ISBN: 978-84-236-9789-2

12. el cAs del mitJÓ 
pudent
224 pàg.
ISBN: 978-84-236-8369-7

11. el cAs de les FleXions 
Amb conseQÜÈncies
216 pàg.
ISBN: 978-84-236-8371-0

8. el cAs del director 
de l’escolA desemmAscArAt
232 pàg.
ISBN: 978-84-236-7821-1

Pla
Lector

Pla
Lector

Pla
Lector

10. el cAs de lA FestA 
de Fi de curs
232 pàg.
ISBN: 978-84-236-7863-1

9. el cAs del robAtori 
dels diAmAnts
232 pàg.
ISBN: 978-84-236-7832-7

Pla
Lector

Pla
Lector

Pla
Lector

Pla
Lector

www.quatreamicsimig.com

Amb il·lustracions a tot color
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+10 anys Autor: Joachim Friedrich • Il·lustracions: Edebé Audiovisual 
Característiques: 19,5 × 13 cm • RústicaCaracterístiques: 19,5 × 13 cm • Rústica

ELS LLIBRES DE LA SERIE DE TELEVISIO!
, ,

1. el cAs de lA proFessorA
desApAregudA
160 pàg.
ISBN: 978-84-683-2222-3

2. el cAs del pAre noel
152 pàg.
ISBN: 978-84-683-2238-4

3. el cAs dels nAns A l’AguAit
168 pàg.
ISBN: 978-84-683-2239-1

4. el cAs del cocodril A internet
136 pàg.
ISBN: 978-84-683-2396-1

5. el cAs de lA misteriosA
«epidemiA del proFessor»
152 pàg.
ISBN: 978-84-683-2223-0

nova
edició de
butxaca
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Premi edebé de Literatura Infantil

Tucà Verd
La col·lecció Tucà ofereix els millors relats infantils escrits per autors contemporanis 
de tot el món.  

Característiques: 19,5 × 13 cm • Rústica

Abel, l’Aventurer
Autora: Maite Carranza
Il·lustradora: Imma Pla
88 pàg.
ISBN: 978-84-236-8257-7 


Nivell: II

Imaginatives aventures “viscudes” per un nen per 
aconseguir complir el desig de la seva amiga, segons 
el que ell mateix li explica: li anirà a buscar una taronja 
a la Xina!

escombres volAdores
Autora: Ann Jungman
Il·lustrador: Jean Baylis
80 pàg.
ISBN: 978-84-236-7728-3 


Nivell: I

Divertida novel·la sobre el reciclatge d’unes bruixes 
en la vida moderna: servei de pizzes a domicili… en 
escombra voladora!

lA pilotA JApler
Autor: Jordi Cervera
Il·lustrador: Francesc Rovira
264 pàg.
ISBN: 978-84-683-0839-5


Nivell: III

Una misteriosa i fantàstica aventura d’estiu entorn del 
futbol en la qual el treball en equip és fonamental per 
aconseguir les metes.

ser nen no És tAn FÀcil!
Autora: Pilar Lozano Carbayo
Il·lustradora: Montse Tobella
136 pàg.
ISBN: 978-84-236-9070-1 


Nivell: II

Novel·la que reflexiona sobre els diferents graus 
d’exercir el bullyng, fins i tot a partir d’una acció 
aparentment innocent, el sentiment de culpa i les 
pressions que es pateixen en la infància. 

Pla
Lector

Pla
Lector

Pla
Lector

recomanat per a 4t d’educació primària

recomanat per a 5è d’educació primària

 Educació per a la salut  Educació moral i cívica   Educació mediambiental  Educació per al consum
 Educació per a la pau  Educació sexual  Tolerància, solidaritat   Família, respecte a la gent gran
 Educació viària  Tradicions i cultures  Amistat, amor   Educació per a la no-discriminació 
          per raó de sexe

A lA recercA del tresor de KolA
Autora: Edna López 
Il·lustradora: Agustín Comotto 
224 pàg.
ISBN: 978-84-683-0162-4


Nivell: II

Relat d’aventures tradicionals amb especial defensa 
de la naturalesa i del valor de l’aigua.

Premi edebé de Literatura Infantil

Ampolles de mAlsons
Autora: Marta Gené Camps
Il·lustradora: Esther Burgueño
128 pàg.
ISBN: 978-84-683-0294-2


Nivell: II

Relat sobre les pors ocultes en forma d’aventura per part 
d’un noi que lluita per evitar que els malsons de cadascun 
dels seus veïns del poble es converteixin en realitat. 
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el mirAll del Futur
Autor: Jordi Sierra i Fabra
Il·lustrador: Ricardo Calvo
112 pàg.
ISBN: 978-84-236-7577-7 


Nivell: I

Novel·la sobre el perill d’aconseguir tot 
el que es desitja. 

el Zoo d’estiu
Autora: Isabel Córdova
Il·lustradora: Marina Seoane
104 pàg.
ISBN: 978-84-236-7727-6 
 

Nivell: II

Durant un estiu una nena cuida una 
gran varietat d’animals. Una història per 
aprendre sobre la cura dels animals.

Pla
Lector

doctor rus
Autora: Gloria Sánchez
Il·lustrador: Pablo Prestifilippo
104 pàg. 
ISBN: 978-84-236-7928-7 


Nivell: I

Un nen s’erigeix en doctor de les dolències d’una 
desfilada d’animals que passen per la seva consulta: 
imaginació i creativitat en la resolució de conflictes.

Pla
Lector

Premi edebé de Literatura Infantil

el signe prohibit
Autor: Rodrigo Muñoz Avia
Il·lustrador: Javier Andrada
168 pàg. 
ISBN: 978-84-683-1580-5 


Nivell: III

Una història d’intriga, protesta i desafiament 
amb un aliat, la lletra «A».

Premi edebé de Literatura Infantil

el signe prohibit
Autor: Rodrigo Muñoz Avia
Il·lustrador: Javier Andrada
168 pàg. 
ISBN: 978-84-683-1580-5


Nivell: III

Una història d’intriga, protesta i desafiament 
amb un aliat, la lletra «A».

Premi edebé

Pla
Lector

NOVETAt

Premi edebé de Literatura Infantil

Jon i lA mÀQuinA de lA por
Autor: Roberto Santiago
Il·lustrador: Valentín Gubianes
136 pàg.
ISBN: 978-84-236-8764-0 


Nivell: II

Divertida novel·la sobre la superació de les pròpies 
pors. Pla

Lector

lA FÀbricA de petons
Autor: Joan de Déu Prats 
il·lustradora: Susana Rosique  
192 pàg.
ISBN: 978-84-683-1595-9 


Nivell: III

Una història amb molt de ritme, que ens 
proposa un viatge al passat postcolonial.
Premi de la Asociación de Literatura Infantil 
y Juvenil de Argentina.

lA FÀbricA de petons
Autor: Joan de Déu Prats 
il·lustradora: Susana Rosique  
192
ISBN: 978-84-683-1595-9


Nivell: III

Una història amb molt de ritme, que ens 
proposa un viatge al passat postcolonial.
Premi de la Asociación de Literatura Infantil 
y Juvenil de Argentina.

NOVETAt

lA proFessorA Que FeiA FAltes 
d’hortogrAFiA
Autora: Cuca Canals
Il·lustrador: José Castro
136 pàg.
ISBN: 978-84-683-1241-5


Nivell: III

Un llibre per treballar a l’aula, amb increïbles 
i imaginatius recursos que sorgeixen de la 
combinació de paraules i lletres. 
A més d’una forma original d’ensenyar 
ortografia, tot un homenatge als professors.Premi edebé de Literatura Infantil

l’Avi el presumpte
Autora: Paloma Bordons Gangas
Il·lustrador: Francesc Rovira
120 pàg. 
ISBN: 978-84-236-8260-7 


Nivell: II

Relacions i retrobaments familiars. 
Pla
Lector

Disponible en

eBook
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recomanat per a 6è d’educació primària

històries secretes de l’espAi
Autor: Joan Manuel Gisbert
Il·lustrador: Toni Garcés
152 pàg.
ISBN: 978-84-236-8265-2 


Nivell: III

Relats de ciència-ficció: misteri en una estació 
espacial de la mà del magistral escriptor Gisbert. 

 Educació per a la salut  Educació moral i cívica   Educació mediambiental  Educació per al consum
 Educació per a la pau  Educació sexual  Tolerància, solidaritat   Família, respecte a la gent gran
 Educació viària  Tradicions i cultures  Amistat, amor   Educació per a la no-discriminació 
          per raó de sexe

pAu pÚding cuiner
Autora: Christine Nöstlinger 
Il·lustrador: Pere Puig
272 pàg.
ISBN: 978-84-683-0444-1


Nivell: III

Una història amb molt humor que combina la 
investigació d’un robatori amb receptes de cuina 
molt atractives i fàcils de realitzar.

sopA de cuA de sArgAntAnA
Autora: Marta Gené
Il·lustradora: Maria Espluga 
136 pàg.
ISBN: 978-84-236-9572-0  
 

Nivell: I

Relat sobre la intransigència i la por que provoca el 
desconegut en un poble i l’assetjament que sofreix una 
nena a la qual acusen de bruixeria. 

Pla
Lector

Disponible en

eBook

el meu germÀ el geni
Autor: Rodrigo Muñoz Avia
Il·lustrador: Jordi Sempere 
186 pàg.
ISBN: 978-84-236-9236-1 


Nivell: II

Fomenta les relacions de família i els vincles entre 
germans, així com els conflictes que genera que 
un d’ells sigui un geni de la música.

Pla
Lector

Premi edebé de Literatura Infantil

els perFectes
Autor: Rodrigo Muñoz Avia
Il·lustradora: Tesa González
208 pàg.
ISBN: 978-84-236-8717-6 
 

Nivell: II

Novel·la realista sobre la pressió del perfeccionisme a 
través de la història d’una família model. Pla

Lector

Premi edebé de Literatura Infantil

gAtA gArrigA
Autora: Pilar Mateos
Il·lustradora: Petra Steinmeyer
128 pàg.
ISBN: 978-84-236-8298-0 


Nivell: II

Dificultats d’una mare per mantenir en solitari la seva 
filla, en una tendra i màgica història. 

Premi edebé de Literatura Infantil

lA novA vidA del senyor rutin
Autor: David Nel·lo
Il·lustradora: Laura Pérez
148 pàg.
ISBN: 978-84-683-1244-6


Nivell: II

Novel·la còmica sobre la necessitat d’introduir 
sorpreses i canvis en la vida; i alhora valorar les 
coses bones que tenim el privilegi  de posseir.

Pla
Lector

Premi edebé de Literatura Infantil

molsA
Autora: David Cirici 
Il·lustradora: Esther Burgueño 
168 pàg.
ISBN: 978-84-683-0897-5


Nivell: III

Novel·la antibel·licista que, des dels ulls innocents 
d’un gosset de casa, ens descriu els horrors d’una 
guerra i les pèrdues que causa, amb final feliç!

Premi edebé de Literatura Infantil
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+10 anys Tucà Vermell
La col·lecció Tucà ofereix els millors relats infantils escrits per autors 
contemporanis de tot el món.  

Característiques: 19,5 × 13 cm • Rústica

recomanat per a 6è d’educació primària

el veí prohibit
Autor: Xavier Bertran i Alcalde
Il·lustradora: Ana G. Lartitegui
200 pàg.
ISBN: 978-84-236-7574-6  


Nivell: III

El misteri que envolta els veïns comporta descobrir 
una escruixidora realitat a la casa del costat: el rebuig 
social cap a un pobre noi que ha nascut amb una 
malformació que el converteix en un monstre. 

ishA, nAscudA del cor
Autora: Fina Casalderrey
Il·lustrador: Manuel Uhía
152 pàg.
ISBN: 978-84-236-7945-4  
 

Nivell: II

Bella història d’amor que narren uns pares a la 
seva filla per explicar-li la seva adopció.

Pla
Lector Pla

Lector

l’edAt del lloro
Autora: Gisela Pou 
Il·lustrador: Francisco Ruizge
208 pàg.
ISBN: 978-84-683-0837-1


Nivell: I

Divertida novel·la sobre les relacions fraternals, 
quan la protagonista sent que ha perdut el seu 
germà gran perquè aquest s’ha fet famós com a 
actor. 

Qui tÉ por de lA pAti perFectA?
Autora: Anna Cabeza
Il·lustrador: Sergio García
160 pàg.
ISBN: 978-84-236-7428-2  
 

Nivell: I

Novel·la sobre les relacions d’amistat i el 
perfeccionisme. 

Pla
Lector

Aydin
Autor: Jordi Sierra i Fabra
Il·lustrador: Teo Puebla Morón
144 pàg.
ISBN: 978-84-236-7731-3  


Nivell: II

Novel·la ecologista sobre la defensa de les balenes. Pla
Lector

Premi edebé de Literatura Infantil

el cAmí del FAr
Autor: Miquel Rayó i Ferrer
Il·lustradora: Mercè Arànega
120 pàg.
ISBN: 978-84-236-7575-3  


Nivell: III

Novel·la sobre la dignitat humana, des dels ulls d’un 
nen que viu al costat d’un camp de concentració. 

Pla
Lector

Premi edebé de Literatura Infantil

Kor de pArAllAmps
Autor: Andreu Sotorra
Il·lustradora: Núria Giralt
112 pàg.
ISBN: 978-84-236-8259-1  
 

Nivell: III

Novel·la sobre les relacions fraternals i la 
consciència social: els moviments okupes i la 
defensa dels principis en els quals un creu.

Pla
Lector

Premi edebé de Literatura Infantil

pArc mort
Autor: Fernando Lalana Josa
232 pàg.
ISBN: 978-84-683-0424-3
 

Nivell: I

Novel·la d’investigació entorn d’una sèrie de 
suïcidis esdevinguts en un parc d’atraccions que 
aprofundeix, encara que en clau d’humor, en el 
tema tabú de la mort.

Premi edebé de Literatura Infantil
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Característiques: 19,5 × 13 cm • Rústica

Llegir per Saber
una col·lecció de títols que inclouen un quadern d’activitats per a treballar la 
comprensió lectora.

recomanat per a 5è d’educació primària

+ +

+ +

recomanat per a 6è d’educació primària

A lA recercA del tresor de KolA
Autora: Edna López • Il·lustrador: Agustín Comotto 
PACk ISBN: 978-84-683-1090-9 


Nivell: II
Relat d’aventures tradicionals amb especial defensa de la naturalesa i del valor 
de l’aigua.

el mirAll del Futur
Autor: Jordi Sierra i Fabra •  Il·lustrador: Ricardo Calvo
PACk ISBN: 978-84-683-1089-3


Nivell: I
Novel·la sobre el perill d’aconseguir tot el que es desitja. 

molsA
Autor: David Cirici • Il·lustradora: Esther Burgueño 
PACk ISBN: 978-84-683-1088-6


Nivell: III
Novel·la antibel·licista que, des dels ulls innocents d’un gosset de casa, ens 
descriu els horrors d’una guerra i les pèrdues que causa, amb final feliç!

l’edAt del lloro
Autora: Gisela Pou • Il·lustrador: Francisco Ruizge
PACk ISBN: 978-84-683-1087-9


Nivell: I
Divertida novel·la sobre les relacions fraternals, quan la protagonista sent que 
ha perdut el seu germà gran perquè aquest s’ha fet famós com a actor. 

vols ser el nòvio de lA mevA germAnA?
Autora: Maite Carranza
Il·lustrador: Jordi García Sempere 
144 pàg.
ISBN: 978-84-236-8183-9  


Nivell: I

Divertida novel·la sobre la relació entre germanes 
quan una d’elles entra en l’adolescència. 

Pla
Lector

Premi edebé de Literatura Infantil

un cArgol per A l’emmA
Autor: Albert Roca Orta
Il·lustradora: Gemma Sales
128 pàg.
ISBN: 978-84-236-7915-7  


Nivell: I

Novel·la antibel·licista situada en la guerra civil 
espanyola que proposa el diàleg, l’enteniment i 
l’amor. 

Pla
Lector

Premi edebé de Literatura Infantil
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Autora: Ana Campoy • Il·lustrador: Álex Alonso • Característiques: 20,5 × 14 cm • Cartoné

Autora: Ana Campoy • Il·lustrador: Álex Alonso • Característiques: 20,5 × 14 cm • Cartoné

Autora: Ana Campoy • Il·lustrador: Álex Alonso • Característiques: 20,5 × 14 cm • Cartoné

Autora: Ana Campoy • Il·lustrador: Álex Alonso • Característiques: 20,5 × 14 cm • CartonéAutora: Ana Campoy • Il·lustrador: Álex Alonso • Característiques: 20,5 × 14 cm • CartonéAutora: Ana Campoy • Il·lustrador: Álex Alonso • Característiques: 20,5 × 14 cm • Cartoné

Sanada

Terror a la Xarxa  

Autora: Esteban Martín • Característiques: 21 × 14 cm • Rústica

Autors: Antonio Lozano i Álvaro Colomer • Característiques: 14 × 21 cm • Rústica

1. la conqueSTa de l’iMpeRi
240 pàg.
ISBN: 978-84-683-0857-9

2. elS TReSoRS iMpeRialS
216 pàg.
ISBN: 978-84-683-1175-3

3. el dRac de Jade
256 pàg.
ISBN: 978-84-683-1270-5

VEGEU EL TRÀILER DEL LLIBRE.

NOVETAt

4. la coRona d’alexandRe
192 pàg.
ISBN: 978-84-683-1301-6

Creixen la fama i el talent del Jove SaMuRai. Sanada a la recerca dels seus orígens.

i si connectar-te a les xarxes socials suposa la teva mort? 
Les xarxes socials no són sempre una còmoda i protegida comunitat d’amics virtuals.

1. el noi que vivia TancaT
 en una HabiTació
208 pàg.
ISBN: 978-84-683-0732-9

2. la dona aMb el coR 
ple de TeMpeSTeS
184 pàg.
ISBN: 978-84-683-0823-4

3. elS HoMeS que volien 
apaGaR la lluM del Món
240 pàg.
ISBN: 978-84-683-0882-1

L’OMBRA VOL SER 
EL TEU AMIC A facebooK. 

accepTeS la Seva Sol·liciTud?

Fi 
de la
saga
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JUVENIL Top Fairies
les curioses peripècies d’una noia per convertir-se, algun dia, en una autèntica 
fada de les passarel·les.

Alexandra i les set proves
el meu nom és alexandra, amb «x», tinc onze anys, i m’estaré tancada una 
setmana a la meva escola. Sense professors. Sense pares. només nois i noies 
del meu curs.

Autors: Roberto Santiago i Ángela Armero • Característiques: 14 × 21 cm • 240 pàg. • Rústica • ISBN: 978-84-683-0710-7

 de les passarel·les.

SoMeRSeT
304 pàg.
ISBN: 978-84-683-0854-8

auRoRa boReal
320 pàg.
ISBN: 978-84-683-0855-5

fanTaSia, Moda i aMoR
LES FADES HAN TORNAT I 
VESTEIXEN ALTA COSTURA.

el videoJoc 
eTS Tu.
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Autors: Roberto Santiago i Ángela Armero • Característiques: 14 × 21 cm • 240 pàg. • Rústica • ISBN: 978-84-683-0710-7

La Guerra de les Bruixes
Una història de bruixes, de dones actuals que guarden secrets i que comparteixen 
la seva màgia ancestral.

Autora: Maite Carranza • Característiques: 20,5 × 13 cm • Rústica

1. el clan de la lloba
384 pàg.
ISBN: 978-84-236-8457-1

2. el deSeRT de Gel 
392 pàg.
ISBN: 978-84-236-9343-6

3. LA MALEDICCIÓ D’ODI
488 pàg.
ISBN: 978-84-236-9419-8

Pla
Lector

Pla
Lector

Pla
Lector

www.laguerradelesbruixes.com

una TRiloGia que Ha encanTaT MileRS 
de lecToRS aRReu del Món.

Home Llop
Protagonista d’històries fantàstiques i aventures de terror, la llegenda de 
l’Home llop encara continua viva entre nosaltres.

Autor: pedro Riera • Característiques: 21 × 14 cm • Cartoné

3. la fúRia
456 pàg.
ISBN: 978-84-683-0705-3

1. el fuRTiu
336 pàg. 
ISBN: 978-84-683-0290-4

2. elS beRSeKiR
360 pàg.
ISBN: 978-84-683-0396-3

alguna cosa s’amaga?

1. el fuRTiu
336 pàg. 
ISBN: 978-84-683-0290-4
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JUVENIL

Disponible en

eBook

Fantasy
Autora: Carolina Lozano • Característiques: 21 × 14 cm • Cartoné

www.estanahiaunquenolosveamos.com

alGuna coSa 
S’aGiTa en el Món  

delS eSpeRiTS.

TaibHSe (apaRició)
304 pàg. 
ISBN: 978-84-236-8729-9

SGàile (eSpecTRe) 
328 pàg.
ISBN: 978-84-683-0720-6

bRiGH (eSpeRiT)
344 pàg. 
ISBN: 978-84-683-0313-0

A Escòcia abunden els fantasmes. 
per a la Lia, aquestes tradicions 
només formen part d’una llegenda, 
però un dia coneix l’Àlastair, i amb 
ell descobrirà l’altra cara de la ciutat 
plena de mort i de vida.

Després de Taibhse, el fràgil 
equilibri del món de la Liadan està a 
punt de trencar-se. Els vius i aquells 
que no ho estan conviuen en aquest 
grup d’amics, on el que és important 
és l’amistat i no pas les constants 
vitals.

Ja fa temps que n’hi ha molts que saben 
que, a les boiroses terres escoceses, els 
fantasmes no viuen només a les llegendes 
i en els contes de por. per a la Liadan i els 
seus amics, molts apareguts formen part del 
seu món, però no obliden que continuen sent 
perillosos. Es pot estar viu i ser un fantasma 
alhora?
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l'eSpeRiT de l'úlTiM eSTiu  
Autora: Susana Vallejo
152 pàg.
ISBN: 978-84-683-0164-8 


Nivell: I

Novel·la nostàlgica de la intensitat amb què es viuen 
les aventures i les relacions en la joventut.

Premi edebé de Literatura Juvenil

Autora: Carolina Lozano • Característiques: 21 × 14 cm • Cartoné

Periscopi
Els millors escriptors d’avui que apassionaran tots els joves,  amb novel·les de tots els 
gèneres: realista, romàntic, policíac, ciència-fi cció... algunes reconegudes amb el premi 
nacional de literatura Juvenil.

Característiques: 20,5 × 13 cm • Rústica

anY 2083
Autor: Vicente Muñoz puelles
128 pàg. 
ISBN: 978-84-236-8870-8



Nivell: III

Novel·la de ciència-ficció situada en un món 
en el qual els  llibres han desaparegut, però les 
persones poden “viatjar” virtualment a l’interior 
dels seus  arguments favorits i convertir-se en 
protagonistes d’aquestes obres.

Pla
Lector

Disponible en

eBook

au, eMboliqueM la TRoca! 
Autor:  Andreu Martín
184 pàg.
ISBN: 978-84-236-8296-6    


Nivell: II

Novel·la còmica sobre un atracament i uns 
absurds  lladres. 

Pla
Lector

diaGnòSTic: anoRèxia
Autora: Marliese Arold
192 pàg. 
ISBN: 978-84-236-7569-2



Nivell: I

Una novel·la amb personatges fi cticis on es parla de 
la malaltia  de l’anorèxia.

Pla
Lector

el cavalleR de l’oceà anTàRTic
Autor: pasqual Alapont
128 pàg.
ISBN: 978-84-683-0816-6



Nivell: II

Aquest llibre fa pensar en com de vulnerable és 
l’ésser  humà i com de fàcil és perdre el sentit de la 
realitat. Defensa molts valors, com  l’honestedat, 
la justícia, la valentia, la defensa del feble, etc.

leS fRonTeReS de la poR
Autor: Agustín Fernández paz
184 pàg.
ISBN: 978-84-683-0433-5 


Nivell: III 

Atractiu relat de terror per a joves. Recopilació de 
diversos contes, que permet la seva lectura a classe.

Pla
Lector

Mai no TinGueu caToRZe anYS
Autors: R. Santiago i J. Olmo
176 pàg.
ISBN: 978-84-236-8828-9



Nivell: III

Novel·la romàntica i còmica sobre el descobriment 
del  primer amor.

MenTida  
Autora: Care Santos
242 pàg.
ISBN: 978-84-683-1578-2 


Nivell: II

Una trobada, una falsa identitat, una decepció. 
Una història d’amor i d’esperança per a joves 
que no ho tenen fàcil.

Pla
Lector

Premi edebé de Literatura Juvenil

NOVETAt

Recomanat per a 1r d’Educació Secundària

Disponible en

eBook
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un aTac de RiuRe
Autor: Gabriel García de Oro
264 pàg.
ISBN: 978-84-236-9997-1


Nivell: II

Novel·la d’humor i intriga sobre una arma de fatals 
conseqüències: un  gas del riure que condueix a la mort.  

 Educació per a la salut  Educació moral i cívica   Educació mediambiental  Educació per al consum
 Educació per a la pau  Educació sexual  Tolerància, solidaritat   Família, respecte a la gent gran
 Educació viària  Tradicions i cultures  Amistat, amor   Educació per a la no-discriminació 
          per raó de sexe

allà on SiGui el Meu coR 
Autor: Jordi Sierra i Fabra
168 pàg. 
ISBN: 978-84-236-7680-4  


Nivell: II

Thriller romàntic.

Pla
Lector

JeSpeR
Autora: Carol Matas
184 pàg. 
ISBN: 978-84-236-7566-1 


Nivell: III

Novel·la bèl·lica sobre la Segona Guerra Mundial i la 
Resistència.

Pla
Lector

Disponible en

eBook

Recomanat per a 2n d’Educació Secundària

Pla
Lector

l’úlTiM TRuc de MàGia
Autora: Maribel Romero Soler
168 pàg.
ISBN: 978-84-683-1612-3


Nivell: II

Quan els quadres cobren vida. 

NOVETAt

l’úlTiMa feina del SenYoR luna
Autor: César Mallorquí
248 pàg.
ISBN: 978-84-236-7930-0


Nivell: II

Trepidant novel·la d’aventures sobre el  narcotràfi c 
i com innocentment un jove superdotat en 
matemàtiques s’hi veu embolicat. També és una 
història d’amor, amistat i maduresa. 

Pla
Lector

Premi edebé de Literatura Juvenil

TeSa
Autora: pilar Molina Llorente 
128 pàg.
ISBN: 978-84-683-0899-9


Nivell: II

Novel·la de gènere fantàstic sobre l’existència 
de mons alternatius i  paral·lels al nostre.

Premi edebé de Literatura Juvenil

TReTZe anYS de blanca
Autor: Agustín Fernández paz
136 pàg.
ISBN: 978-84-236-8295-9


Nivell: I

Novel·la sobre el pas de la infància a l’adolescència 
d’una noia. 

Pla
Lector

Premi edebé de Literatura Juvenil
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 Educació per a la salut  Educació moral i cívica   Educació mediambiental  Educació per al consum
 Educació per a la pau  Educació sexual  Tolerància, solidaritat   Família, respecte a la gent gran
 Educació viària  Tradicions i cultures  Amistat, amor   Educació per a la no-discriminació 
          per raó de sexe

la filla de la niT
Autora: Laura Gallego
200 pàg.
ISBN: 978-84-236-7929-4


Nivell: II

Una magnífi ca volta de rosca al mite del 
vampirisme de mans de l’escriptora Laura 
Gallego.

Pla
Lector

la MàGia i el MiRacle
Autor: Andreu Martín
148 pàg.
ISBN: 978-84-683-1586-7


Nivell: II

Novel·la d’entreteniment, homenatge a la fi gura
de Don Bosco, que recorda la seva visita a 
Barcelona.

Pla
Lector

NOVETAt

la MORT a DOS-CENTS DEU  
Autor: Jordi Cervera
272 pàg.
ISBN: 978-84-683-0165-5


Nivell: II

Novel·la d’intriga i d’investigació policial.

la noia a qui eSTiMaven leS fadeS
Autor: Armando Boix
208 pàg.
ISBN: 978-84-683-0709-1 


Nivell: I

Una aventura que transcorre a l’Edat Mitjana 
amb una protagonista que té un do especial per 
comunicar-se amb altres éssers de la naturalesa.

NO ÉS CaP CRIM ENaMORaR-SE
Autor: José María plaza
192 pàg. 
ISBN: 978-84-236-7684-2


Nivell: I

Novel·la juvenil amb tocs d’humor sobre les  relacions 
entre nois i noies durant la Secundària, la importància 
de l’amor i l’amistat.

Pla
Lector

 Educació per a la salut  Educació moral i cívica   Educació mediambiental  Educació per al consum
 Educació per a la pau  Educació sexual  Tolerància, solidaritat   Família, respecte a la gent gran
 Educació viària  Tradicions i cultures  Amistat, amor   Educació per a la no-discriminació 
          per raó de sexe

la MORT a SIS VINT-I-CINC
Autor: Jordi Cervera
280 pàg.
ISBN: 978-84-236-9574-4


Nivell: II

Novel·la policíaca situada en l’ambient del bàsquet. 

Premi edebé de Literatura Juvenil

la ToMba d’auRoRa K.
Autor: pedro Riera
328 pàg.
ISBN: 978-84-683-1249-1


Nivell: II

És una original novel·la plantejada com una 
investigació de  certs crims de guerra, a partir d’una 
família concreta. Un al·legat per la pau, per la 
compressió i per l’amor.

Pla
Lector

Premi edebé de Literatura Juvenil

leS llàGRiMeS de SHiva
Autor: César Mallorquí
240 pàg.
ISBN: 978-84-236-7900-3


Nivell: II

Situada en els anys seixanta, novel·la romàntica sobre 
el  despertar a la maduresa d’un jove durant un màgic
estiu amb les seves cosines i un misteri familiar amb 
tints de sobrenatural. 

Pla
Lector

Premi edebé de Literatura Juvenil
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quan no Te'n vaS 
Autor: pau Joan Hernández
200 pàg.
ISBN: 978-84-236-9996-4 


Nivell: II

Novel·la de fantasmes sobre la mort, la transcendència 
de les persones i  les missions pendents, que en aquest 
cas portaran a resoldre un cas de violència de  gènere. 

Recomanat per a 3r d’Educació Secundària

alexandRa
Autora: Lola Gándara
168 pàg. 
ISBN: 978-84-236-8763-3 


Nivell: II

Novel·la de misteri sobre la desaparició d’una 
companya que llança els joves protagonistes a una 
sèrie de pistes sobre el seu origen, vinculat al món 
de l’òpera.   

Pla
Lector

el MuSSol i la foRca
Autor: pau Joan Hernàndez
256 pàg.
ISBN: 978-84-236-7912-6


Nivell: III

Una història d’investigació policial que passa al 
subsòl de la  ciutat de Barcelona.

Pla
Lector

Malenconia n. 1
Autor: Francesc Miralles
128 pàg.
ISBN: 978-84-683-0836-4


Nivell: II

Novel·la romàntica sobre una relació a distància entre un 
jove  futbolista, que es veu temptat a marxar del seu poble, 
i la seva nòvia de tota la vida, amb la qual  mantenen des 
de la infància una idíl·lica relació d’amistat. El valor de la 
senzillesa i la  pressió de la fama. 

deMana’M la lluna 
Autora: Care Santos
200 pàg.
ISBN: 978-84-236-8352-9


Nivell: III

Novel·la puzle sobre les relacions juvenils i especialment
les amoroses.

Pla
Lector

 Educació per a la salut  Educació moral i cívica   Educació mediambiental  Educació per al consum
 Educació per a la pau  Educació sexual  Tolerància, solidaritat   Família, respecte a la gent gran
 Educació viària  Tradicions i cultures  Amistat, amor   Educació per a la no-discriminació 
          per raó de sexe

TRucanT a leS poRTeS del cel
Autor: Jordi Sierra i Fabra
288 pàg.
ISBN: 978-84-236-8149-5


Nivell: III

Novel·la romàntica i vocacional situada a l’Índia,  on 
una jove metgessa descobreix una altra cultura, altres 
realitats i l’amor. 

Pla
Lector

Disponible en

eBook

Premi edebé de Literatura Juvenil

coRdelluna
Autora: Elia Barceló
352 pàg.
ISBN: 978-84-236-8719-0


Nivell: III

Apassionant novel·la que combina història i 
fantasia, amor i maldat,  bruixeria i religió de la 
mà mestra de l’escriptora Elia Barceló. 

Disponible en

eBook

Premi edebé de Literatura Juvenil

KaMal i elS alfabeTiSTeS
Autor: Àngel Burgas
248 pàg.
ISBN: 978-84-683-1594-2


Nivell: III

persecució i apocalipsi, una profecia i una secta 
hilarant, al Berlín multicultural del segle XXI.

NOVETAt
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Malenconia n. 1
Autor: Francesc Miralles
128 pàg.
ISBN: 978-84-683-0836-4


Nivell: II

Novel·la romàntica sobre una relació a distància entre un 
jove  futbolista, que es veu temptat a marxar del seu poble, 
i la seva nòvia de tota la vida, amb la qual  mantenen des 
de la infància una idíl·lica relació d’amistat. El valor de la 
senzillesa i la  pressió de la fama. 

TeSTeR
Autor: Jordi Sierra i Fabra
186 pàg. 
ISBN: 978-84-236-9758-8


Nivell: II

Novel·la d’intriga al món dels videojocs.  

Recomanat per a 4t d’Educació Secundària

califoRnia baRbie 
Autor: Andreu Martín
176 pàg.
ISBN: 978-84-683-0715-2 


Nivell: II

Novel·la negra americana, ambientada a California. 
L’amor i l’amistat són els temes centrals d’aquesta 
història amb  molt humor en la qual un jove espanyol 
viatja per retrobar-se amb la noia que va conèixer   
en un campament d’anglès quan eren criatures i que 
ara s’ha convertit en una estrella de  Disney. 

i deSpRéS de l’eSo, què?
Autor: Toni Cotet
144 pàg. 
ISBN: 978-84-236-8196-9


Nivell: II

Una història d’estudiants que es plantegen el seu 
futur un  cop finalitzats els estudis de l’ESO.

la fRaTeRniTaT d’eiHWaZ 
Autor: César Mallorquí
320 pàg.
ISBN: 978-84-236-7165-6 


Nivell: III

Novel·la de gènere fantàstic de César Mallorquí que, 
mitjançant la intriga, el misteri i el terror, indaga en 
els fonaments del mal i la màgia,  des de la misteriosa 
desaparició de la IX legió romana a Britània, fins a la 
Galícia dels  nostres dies, passant pel nazisme. 

la Moneda paRTida
Autora: M. Carme Roca
192 pàg.
ISBN: 978-84-236-9603-1
 

Nivell: III

Novel·la d’intriga històrica situada a la cort del 
rei  Enric VIII. 

 Educació per a la salut  Educació moral i cívica   Educació mediambiental  Educació per al consum
 Educació per a la pau  Educació sexual  Tolerància, solidaritat   Família, respecte a la gent gran
 Educació viària  Tradicions i cultures  Amistat, amor   Educació per a la no-discriminació 
          per raó de sexe

 Educació per a la salut  Educació moral i cívica   Educació mediambiental  Educació per al consum
 Educació per a la pau  Educació sexual  Tolerància, solidaritat   Família, respecte a la gent gran
 Educació viària  Tradicions i cultures  Amistat, amor   Educació per a la no-discriminació 
          per raó de sexe

Pla
Lector

el diccionaRi de la caRola  
Autora: Carmen Gómez Ojea
128 pàg. 
ISBN: 978-84-236-8761-9 


Nivell: II

Novel·la sobre la crisi d’identitat d’una jove,  les 
relacions familiars i la vocació de futur, en aquest cas 
com a escriptora.

Premi edebé de Literatura Juvenil

fuGida cap al Sud
Autor: Juan Madrid
176 pàg. 
ISBN: 978-84-236-9068-8


Nivell: I

Novel·la realista sobre la discriminació social que 
sofreix un  jove acusat de robatori a l’hotel en el qual 
treballa. 

Pla
Lector

Premi edebé de Literatura Juvenil
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SoTa el foc de leS baleS penSaRé en Tu
Autors: Roberto Santiago i Santiago García-Clairac
260 pàg.
ISBN: 978-84-683-1271-2


Nivell: III

Una història d’amor en ple esclat de la guerra civil 
espanyola, emmarcada en la batalla de l’Ebre. Una 
família enfrontada en què pare i fi ll lluiten en bàn-
dols diferents.

Pla
Lector

Recomanat per a batxillerat

l’eniGMa alTai
Autor: Miquel Rayó
288 pàg.
ISBN: 978-84-236-9599-7


Nivell: II

Aventura èpica a les muntanyes d’Altai i 
descobriment d’uns  éssers mítics relacionats 
amb el Ieti.

la noia de la MiTJaniT
Autora: Gisela pou
272 pàg.
ISBN: 978-84-683-1614-7


Nivell: II

Novel·la juvenil molt actual, en la qual una 
jove viatja a Berlín i investiga una història real 
que va tenir lloc en l’Alemanya nazi. Trobarà 
respostes que devia a la seva àvia, però també 
l’amor i a ella mateixa.

NOVETAt
la TRipulació del pànic
Autor: pau Joan Hernàndez
216 pàg.
ISBN: 978-84-236-7683-5
 

Nivell: II

Novel·la d’aventures del gènere de pirates situada 
en  l’actualitat. 

Pla
Lector

Premi edebé de Literatura Juvenil

la veu de la MaTinada
Autor: Joan Manuel Gisbert
240 pàg.
ISBN: 978-84-236-7567-8


Nivell: II

Thriller de terror psicològic sobre un misteriós 
programa de  ràdio nocturn. 

Pla
Lector

Premi edebé de Literatura Juvenil

l’illa de boWen
Autora: César Mallorquí
456 pàg.
ISBN: 978-84-683-1297-2


Nivell: III

Novel·la d’aventures i ciència al més pur estil clàssic
com  a homenatge a Stevenson, Verne, Orwell…
Del multipremiat escriptor César Mallorquí:
premi  Edebé, premi Nacional…

PREMI
NACIONAL

Pla
Lector

Premi edebé de Literatura Juvenil

paRauleS eMMeTZinadeS
Autor: Maite Carranza
288 pàg. 
ISBN: 978-84-683-0334-5



Trepidant i impactant novel·la que, amb un format 
de  novel·la policíaca, recull les últimes 24 hores 
d’un detectiu obsessionat pel cas d’una  jove 
desapareguda, que ens portarà a un entramat d’abús 
de menors sorprenent. 

PREMI
NACIONAL

Pla
Lector

Disponible en

eBook

Premi edebé de Literatura Juvenil
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Llegir per Saber
Una col·lecció de títols que inclouen un quadern d’activitats per a treballar la 
comprensió lectora.

Recomanat per a 1r d’Educació Secundària

+

+ +

+
Mai no TinGueu caToRZe anYS
Autors: R. Santiago i J. Olmo
pACk ISBN: 978-84-683-1086-2



Nivell: III

Novel·la romàntica i còmica sobre el descobriment del  primer amor.

la noia a qui eSTiMaven leS fadeS 
Autor: Armando Boix
pACk ISBN: 978-84-683-1084-8


Nivell: I

Una aventura que transcorre a l’Edat Mitjana amb una protagonista 
que té un do especial per comunicar-se amb altres éssers de la 
naturalesa.

la MORT a SIS VINT-I-CINC
Autor: Jordi Cervera 
pACk ISBN: 978-84-683-1083-1


Nivell: II

Novel·la policíaca situada en l’ambient del bàsquet. 

TeSa
Autora: pilar Molina Llorente  
pACk ISBN: 978-84-683-1085-5


Nivell: II

Novel·la de gènere fantàstic sobre l’existència de mons alternatius i  
paral·lels al nostre.

Recomanat per a 2n d’Educació Secundària
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JUVENIL Llegir per Saber

+

+

+

+

coRdelluna
Autora: Elia Barceló
pACk ISBN: 978-84-683-1081-7


Nivell: III

Apassionant novel·la que combina història i fantasia, amor i 
maldat,  bruixeria i religió de la mà mestra de l’escriptora Elia 
Barceló. 

TeSTeR
Autor: Jordi Sierra i Fabra
pACk ISBN: 978-84-683-1082-4


Nivell: II

Novel·la d’intriga al món dels videojocs.  

l’eniGMa alTai
Autor: Miquel Rayó
pACk ISBN: 978-84-683-1080-0


Nivell: II

Aventura èpica a les muntanyes d’Altai i descobriment 
d’uns  éssers mítics relacionats amb el Ieti.

i deSpRéS de l’eSo, què?
Autor: Toni Cotet
pACk ISBN: 978-84-683-1079-4


Nivell: II

Una història d’estudiants que es plantegen el seu 
futur un  cop finalitzats els estudis de l’ESO.

Recomanat per a 3r d’Educació Secundària

  per a 4t d’Educació Secundària

Autora: Sílvia Tarragó Castrillón  • Característiques: 14 × 21 cm • Rústica amb solapes
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Gabriel Masfurroll descriu en
primera persona el
perfi l de l'emprenedor
i el camí que s’ha de recórrer
des del somni fi ns a convertir-lo
en realitat.

un llibRe que aniMa a eMpRendRe.
Tu Ho volS, Tu poTS!

Disponible en

eBook

Autora: Sílvia Tarragó Castrillón  • Característiques: 14 × 21 cm • Rústica amb solapes

Diferencia(‘t)
Un encoratjador llibre polifònic escrit per joves i per a joves. els Global Shapers ho han 
tingut clar des del principi: volen millorar el món. I tu? Tens esperit Global Shaper? Un 
llibre que t’ajudarà, t’inspirarà i t’orientarà a saber quina és la teva passió i a triar el teu 
futur.

Autors: Global Shapers • Característiques: 21 × 13,7 cm • 180 pàg. • Rústica • ISBN: 978-84-683-1587-4

VEGEU EL TRÀILER DEL LLIBRE.

NOVETAt

GUIa PER EMBaRCaR-SE 
en l’àMbiT laboRal en 

el MoMenT que eS
pRenen leS pRiMeReS 

deciSionS.

Emprenedor. persegueix els teus somnis
Autor: Gabriel Masfurroll • Característiques: 15,5 × 21,5 cm • 152 pàg. • Rústica • ISBN: 978-84-683-1261-3

Disponible en

eBook
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Gaudeix aMb leS paRàboleS 
Autors: Berta Garcia, Mercè Segarra, 
Jesús Ballaz
Il·lustrador: Francesc Rovira   
Característiques: 27 x 22,5 cm
Cartoné · 96 pàg.
ISBN: 978-84-236-8323-9

Gaudeix aMb la bÍblia
Autora: Mercè Segarra
Il·lustrador: Francesc Rovira   
Característiques: 27 x 22,5 cm
Cartoné · 96 pàg.
ISBN: 978-84-236-8655-1

la HiSTòRia de JeSúS 
explicada alS infanTS
Autora: Lois Rock
Il·lustrador: Anthony Lewis   
Característiques: 24 x 19,5 cm
Cartoné · 128 pàg.
ISBN: 978-84-236-7573-9

la bÍblia.
la Meva pRiMeRa coMunió  
Característiques: 19 x 15 cm
Cartoné · 480 pàg.
ISBN: 978-84-236-6349-1

la Teva pRiMeRa bÍblia
Autora: pat Alexander
Il·lustrador: Leon Baxter   
Característiques: 20 x 16 cm
Cartoné · 482 pàg.
ISBN: 978-84-236-4723-1

la bÍblia peR a JoveS  
Característiques: 21 x 15 cm
Cartoné · 1.728 pàg.
ISBN: 978-84-236-4928-0

la bÍblia peR alS MéS peTiTS
Autora: Mercè Segarra
Il·lustradora: Armelle Modéré   
Característiques:  24 x 17 cm 
Cartoné · 96 pàg.
ISBN: 978-84-236-8694-0
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Alapont, Pasqual El cavaller de l’oceà Antàrtic ........................................... 51
Albo, Pablo La perillosa casa horrible ................................................ 11
Alcàntara, Ricardo Els vestits de la Panxeta .................................................. 21
 L’oca Soca ....................................................................... 21
 Ui, quina por! .................................................................. 21
Alexander, Pat La teva primera Bíblia ..................................................... 61
Alfaya, An Down .............................................................................. 29
Algarra, Alejandro Descobreix les papallones ............................................... 17
 Descobreix les abelles ..................................................... 17
 Descobreix les formigues ................................................. 17
 Descobreix les aranyes .................................................... 17
Aliaga, Roberto El nòvio de la bruixa ........................................................ 10
Arànega, Mercè El Drac Simó i els esternuts ............................................... 8
 El Drac Simó i el llac de xocolata ....................................... 8
 El Drac Simó i el llop que no fa por .................................... 8
 El Drac Simó i la fada llaminera ......................................... 8
 El Drac Simó i el gegantó Carabruta ................................... 8
 El Drac Simó i la gran competició....................................... 8
 El Drac Simó no pot dormir ................................................ 8
 El Drac Simó ja no es fa pipí .............................................. 8
 Tupi i la tortuga ................................................................. 7
 Tupi i el ninot de neu ......................................................... 7
 Tupi i la bruixa .................................................................. 7
 El primer diccionari d’en Tupi ............................................. 7
 El meu primer llibre de cuina ............................................. 7
 El meu primer atles Tupi .................................................... 7
 Descobreix un secret ......................................................... 9
 Llegir per Saber - Descobreix un secret ............................ 23
Aretzaga, M. Teresa Granota per un dia .......................................................... 30
Armero, Ángela Alexandra i les set proves ............................................... 48
Arold, Marliese Diagnòstic: anorèxia ........................................................ 51
Barceló, Elia Cordelluna ...................................................................... 54
 Llegir per Saber - Cordelluna ........................................... 58
Bertran, Xavier El veí prohibit .................................................................. 44
Blanch, Teresa Hi havia una vegada la família ......................................... 26
Bloom, Becky El llop educat .................................................................. 10
 Llegir per Saber - El llop educat ....................................... 23
Boix, Armando La noia a qui estimaven les fades .................................... 53
 Llegir per saber - La noia a qui estimaven les
   fades ............................................................................ 57
Bordons, Paloma L’avi el Presumpte ........................................................... 42
Bosch, Lolita Els amics de l’Art ............................................................ 26
Burgas, Àngel Kamal i els alfabetistes ................................................... 54
Cabeza, Ana Qui té por de la Pati Perfecta? ......................................... 44
Campoy, Ana Els deu ocells Elster ........................................................ 35
 El xíling de plata ............................................................. 35
 La caixa màgica .............................................................. 35
 El pianista que sabia massa ............................................. 35
 El gran truc de Houdini .................................................... 35
 La cursa d’Anglaterra ...................................................... 35
 La mòmia del Titanic ....................................................... 35
 El robatori de la Gioconda ............................................... 35
Canals, Cuca La professora que feia faltes d’hortografia ....................... 42
Carranza, Maite En Maurici Serrell Suat ................................................... 21
 Abel, l’aventurer ............................................................. 41
 Vols ser el nòvio de la meva germana? ............................. 45
 El clan de la lloba............................................................ 49
 El desert de gel ............................................................... 49
 La maledicció d’Odi ......................................................... 49
 Paraules emmetzinades ................................................... 56
 Víctor i els vampirs ......................................................... 36
 Víctor i els romans .......................................................... 36
 Víctor i els follets............................................................ 36
 Víctor i els neandertals ................................................... 36
 Víctor i les meninas ......................................................... 36
 Víctor i els zombis ........................................................... 36
Casalderrey, Fina L’estany dels ànecs pobres .............................................. 30
 Isha, nascuda del cor ....................................................... 44
Cervera, Jordi La mort a sis vint-i-cinc ................................................... 53
 Llegir per Saber - La mort a sis vint-i-cinc ........................ 57
 La mort a dos-cents deu .................................................. 53
 Llegir per Saber - La pilota japler ..................................... 33
 La pilota japler ................................................................ 41
Cirici, David Molsa ............................................................................. 43
 Llegir per Saber - Molsa .................................................. 45
Colomer, Álvaro El noi que vivia tancat en una habitació ........................... 47
 La dona amb el cor ple de tempestes ............................... 47
 Els homes que volien apagar la llum del món ................... 47
Córdova, Isabel El zoo d’estiu .................................................................. 42
Cotet, Toni I després de l’ESO, què? .................................................. 55
 Llegir per Saber - I després de l’ESO, què? ....................... 58
Curto, Rosa M. Aprèn a dibuixar .............................................................. 28
 Aprèn a dibuixar la selva ................................................. 28
 Aprèn a dibuixar animals i personatges ............................ 28
 Dibuixa el món de les Fades ............................................ 28
 Aprèn a dibuixar els oficis ............................................... 28
 Pintar amb els dits .......................................................... 28
 És fàcil! Targetes ............................................................ 19
 És fàcil! Titelles de dit .................................................... 19
 És fàcil! Animals de la granja .......................................... 19
 És fàcil! Creacions amb paper.......................................... 19

Cuxart, Bernadette Modela els teus animals .................................................. 28
 Modela dolços i pastissos ............................................... 19
 Modela personatges de por ............................................. 19
 Modela éssers fantàstics ................................................. 19
 Modela la teva caseta de nines ....................................... 19
Delgado, Josep-Francesc L’Alba ja no va tenir por ................................................... 21
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Espluga, Maria La petita guineu ................................................................ 4
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Estrada, Rafael El robot i la Lluna ............................................................ 22
Falcón, Cristina 1,2,3 de sobte a… Xina ................................................... 17
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Friedrich, Joachim El cas del tresor al vàter de l’escola ................................ 39
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+3 Anys
el senyor trogloditA
surt a caçar

,!7II4G8-dbgbhi!
busca nòvia

,!7II4G8-dbgbif!
inventa el futbol

,!7II4G8-dbgbjc!
va d’excursió

,!7II4G8-dbgcai!

contes en 5’ 10’ i 15’
la petita guineu

,!7II4G8-dbjjdd!
perQuÈ Ho dic Jo!

,!7II4G8-dbjihc!
en Joan va al Mercat

,!7II4G8-dbjjea!
el gos d’en saMuel

,!7II4G8-dbjiij!
Qui Ho sap tot de la faMÍlia de l’artur?

,!7II4G8-dbjjfh!
el Monstre sota el llit de la greta

,!7II4G8-dbjijg!

diccionAris
el Meu priMer diccionari visual 
dels aniMals

,!7II4G8-dbgdfc!
el Meu priMer diccionari visual 
dels dinosaures

,!7II4G8-dcbcdd!
el Meu priMer diccionari visual 
dels transports 

,!7II4G8-dbfegb!

 verne for children
20.000 llegües de viatge subMarÍ

,!7II4G8-dbcdfe!

viatge al centre de la terra

,!7II4G8-dbcdgb!
de la terra a la lluna

,!7II4G8-dbcdhi!

el drAc simó
1. el drac siMó i els esternuts

,!7II4C3-ggdhgh!
2. el drac siMó i el llac de xocolat

,!7II4C3-ggdhib!
3. el drac siMó i el llop Que no fa por

,!7II4C3-gjjhia!
4. el drac siMó  i la fada  llaMinera

,!7II4C3-gjjhhd!
5. el drac siMó i el gegantó carabruta

,!7II4G8-dadgec!
6. el drac siMó i la gran coMpetició

,!7II4G8-dadghd!
7. el drac siMó no pot dorMi

,!7II4G8-dahdfa!
8. el drac siMó Ja no es fa pipÍ

,!7II4G8-dahdgh!
tupi
i el ninot de neu-p

,!7II4C3-ghecdh!
i el ninot de neu-l

,!7II4C3-gihadj!
i la tortuga-p

,!7II4C3-ghcgga!
i la bruixa-l

,!7II4C3-gihaeg!
el priMer diccionari d’en tupi 

,!7II4C3-giibci!
el Meu priMer llibre de cuina

,!7II4C3-gjchhe!
el Meu priMer atles

,!7II4C3-gjchji!
els meus contes 
preferits de 
tren blAu
els dits de la Mà

,!7II4G8-dbfhag!
canalla

,!7II4G8-dbbgif!
contes per a infants de José a. 
goytisolo

,!7II4C3-gghiii!
descobreix un secret

,!7II4C3-gjcghf!

deWey: 
un gat a la biblioteca!

,!7II4C3-gjiddc!
el carrer  de les bruixes

,!7II4C3-gghiea!
el cuc Que Mai no Havia 
vist el sol

,!7II4C3-ghijcb!
el diplodocus petitet

,!7II4G8-dacggj!
el doMador poruc

,!7II4C3-gjfied!
el llop educat

,!7II4C3-gjdfdf!
el nòvio de la bruixa

,!7II4G8-daeccj!
el rei petitet

,!7II4C3-ghaadb!
el senyor guerra  
i la senyora pau

,!7II4C3-ghaaff!
l’HoMe bala Que no aixecava 
un paM de terra

,!7II4G8-daadhf!
l’eMMa no es vol banyar

,!7II4C3-gghhjg!
la faMÍlia del ratolinet pérez

,!7II4G8-dbbhhh!
la perillosa casa Horrible

,!7II4C3-gjficj!
la senyora desastre

,!7II4C3-ghaaei!
les ovelles d’en nico

,!7II4C3-ggihhj!
Manual d’instruccions

,!7II4G8-daiaji!
un lleó a l’atur

,!7II4G8-daibec!
una Medecina per no plorar

,!7II4C3-gghiac!
una Muntanya per a en panxo

,!7II4C3-gjfihe!

+6 Anys
en lluÍs i el senyor KandinsKy 

,!7II4G8-dceadg!
clAude
claude a la ciutat

,!7II4G8-daihdj!
claude al circ

,!7II4G8-daihfd!
claude va de vacances

,!7II4G8-daiheg!
claude a pagÈs

,!7II4G8-dbcdcd!
claude sota els focus

,!7II4G8-dbcdda!
claude a les pistes d’esQuÍ

,!7II4G8-dbcdeh!
lluMs!, càMera!, acció! 

,!7II4G8-dceacj!
el sistemA solAr
el sol

,!7II4G8-dbfgef!
el cel

,!7II4G8-dbfgfc!
la terra

,!7II4G8-dbfggj!
la lluna

,!7II4G8-dbfghg!
lliçons de vidA
el Meu pare Ha perdut la feina

,!7II4G8-dafjed!
estudiar és dur

,!7II4G8-dafjfa!
el Meu barri no són noMés cases!

,!7II4G8-dafjhe!
els diners no creixen als arbres!

,!7II4G8-dafjgh!
internet

,!7II4G8-dbffga!
videovaMpirs

,!7II4G8-dbffhh!
Quan la coMpetició va Massa lluny

,!7II4G8-dbffie!

conflictes

,!7II4G8-dbffjb!
1, 2, 3 de sobte A... 
xina

,!7II4G8-dabibf!
egipte

,!7II4G8-dabicc!
MÈxic

,!7II4G8-dabidj!
brasil

,!7II4G8-dabieg!
bitxos
descobreix les papallones

,!7II4G8-dahjaj!
descobreix les abelles

,!7II4G8-dahjda!
descobreix les forMigues

,!7II4G8-dahjcd!
descobreix les aranyes

,!7II4G8-dahjbg!
dinos
triceratops

,!7II4G8-dadfgh!
tiranosaure rex

,!7II4G8-dadfed!
braQuiosaure

,!7II4G8-dadffa!
estegosaure

,!7II4G8-dadfhe!
contes trAdicionAls
per Al segle xxi
les Mongetes MàgiQues

,!7II4G8-dagaje!
el vestit nou de l’eMperador 

,!7II4G8-dagaha!
la bella i la bÈstia

,!7II4G8-dagaih!
dibuix i mAnuAlitAts
és fàcil! targetes

,!7II4G8-dbbfff!
és fàcil! titelles de dit

,!7II4G8-dbbfgc!
és fàcil! aniMals de la granJa

,!7II4G8-dbbfhj!
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és fàcil! creacions aMb paper

,!7II4G8-dbbfig!
Modela dolços i pastissos

,!7II4G8-dbbgda!
Modela personatges de por

,!7II4G8-dbbgeh!
Modela éssers fantàstics

,!7II4G8-dbbgfe!
Modela la teva caseta de nines

,!7II4G8-dbbggb!
els cAsos de l’inspector sito 
i mAi tinc-po
1. un aJudant de Molta aJuda

,!7II4C3-gigiba!
2. la MòMia desapareguda

,!7II4C3-gigich!
3. el visitant nocturn

,!7II4C3-gijjde!
4. un dia a les curses

,!7II4C3-gjddee!
5. una investigació
Que va anar d’un pÈl

,!7II4C3-ggdfef!
6. Misteri al Mundial de futbol

,!7II4C3-gjgcbf!
7. cap d’any a la xina

,!7II4C3-gjjjjf!
8. intriga a la fàbrica de paraigües

,!7II4G8-daeaah!
9. un Misteri Molt MagnÈtic

,!7II4G8-daieej!
10. especial Misteri
Quina por Que passarás!!!

,!7II4G8-daiegd!
tucÀ blAu
els vestits de la panxeta

,!7II4C3-ghjeeh!
en Maurici serrell suat

,!7II4C3-ghhcah!
l’alba Ja no va tenir por

,!7II4C3-ghiaag!
la bruixa Que no sabia riure

,!7II4C3-ghhjjd!

la laia i l’Horripilant 
Monstre de xaMpÚ

,!7II4C3-gidgec!
la vaca teresina esQuia a vallfarina

,!7II4C3-ghhcdi!
l’oca soca

,!7II4C3-ghfiid!
ui, Quina por!

,!7II4C3-ghhccb!
el coMte dràcula a austràlia

,!7II4C3-ghfjca!
el dia del ratolÍ

,!7II4C3-ghfjbd!
el dia Que la MiMÍ va desaparÈixer

,!7II4C3-gjddhf!
el fantasMa de l’escola

,!7II4C3-ghhbjb!
el robot i la lluna

,!7II4C3-ghfjag!
fidel a l’aMpolla

,!7II4G8-daicfi!
rosanda i l’art d’encantaMent

,!7II4C3-giaiej!
ser o tenir

,!7II4G8-daecgh!
llegir per sAber
descobreix un secret

,!7II4G8-dbajif!
el llop educat

,!7II4G8-dbajhi!
el dia Que la MiMÍ va desaparÈixer

,!7II4G8-dbajfe!
ser o tenir

,!7II4G8-dbajgb!
+8 Anys
mArciÀ gArciA& 
cosmoquisso
1. Jugant a fet i aMagar 
aMb extraterrestres

,!7II4C3-gjjjea!
2. HuManets a la planxa aMb Mostassa

,!7II4C3-gjjjfh!
3. la invasió dels cosMoQuissos

,!7II4G8-dacehi!

4. el Marcià perfecte

,!7II4G8-dadjbi!
5. l’Hipersinglot

,!7II4G8-daicjg!
6. el cas del des-investigador privat

,!7II4G8-daidac!
7. l’artÍstic atac del cocodzilla!!! 

,!7II4G8-dajdjc!
Àlbums il.lustrAts
gulliver segle xxi

,!7II4C3-gjechd!
Hi Havia una vegada la faMÍlia

,!7II4G8-dahcca!
contes Japonesos

,!7II4C3-gjecfj!
els aMics de l’art:  
i els contes de totes les arts del Món

,!7II4G8-dacjjh!
clÀssics explicAts 
Als infAnts
el cid

,!7II4C3-gieaah!
el lazarillo

,!7II4C3-gicfcc!
el Quixot

,!7II4C3-ghdigf!
el Quixot(escolar)

,!7II4C3-giefjf!
faules

,!7II4C3-gjgddi!
faules (escolar)

,!7II4G8-daiiah!
l’eneida

,!7II4C3-gjebfa!
l’eneida (esclolar)

,!7II4G8-daccbi!
l’odissea

,!7II4C3-gigieb!
l’odissea (esclolar)

,!7II4C3-gjdccb!
llegendes de bécQuer

,!7II4C3-gjddgi!

platero i Jo, de Juan raMón JiMénez

,!7II4C3-giaghc!
tirant lo blanc

,!7II4C3-ghicae!
tirant lo blanc (escolar)

,!7II4C3-giegab!
les fabuloses aventures 
del cavaller zifar

,!7II4G8-dahabf!
la bÍblia explicada als infants

,!7II4G8-daeffh!
la bÍblia explicada als infants
 (escolar)

,!7II4G8-daigda!
dibuix i mAnuAlitAts
aprÈn a dibuixar

,!7II4C3-giibhd!
aprÈn a dibuixar la selva

,!7II4C3-gfhjcg!
aprÈn a dibuixar aniMals  
i personatges

,!7II4C3-gjjdfd!
aprén a dibuixar els oficis

,!7II4G8-dahiei!
dibuixa el Món de les fades

,!7II4G8-dadfji!
pintar aMb els dits

,!7II4G8-dabjgj!
Modela els teus aniMals

,!7II4C3-gjhjbf!
tucÀ tAronjA
el Meu pare és capità

978-84-236-8261-4
cavaller o cavalleressa,  
Ho sabràs ben de pressa

,!7II4C3-giaabg!
doWn

,!7II4C3-giccab!
el 5È cas del MÍtic 
detectiu penta

,!7II4G8-daecdg!
el gos invisible

,!7II4C3-ghegfh!

granota per un dia

,!7II4C3-gicffd!
i la rapunzel es va tallar 
la caballera

,!7II4C3-gigjge!
l’escola dels pirates

,!7II4C3-ghddeg!
l’estany dels ànecs pobres

,!7II4C3-ghfifc!
la fabulosa Història 
de l’assecador Màgic

,!7II4C3-gjjiad!
la nit Que vaig tenir un 
Monstre tancat a l’arMari

,!7II4C3-giiggb!
Manual per a una petita bruixa

,!7II4C3-ghhcef!
patates fregides

,!7II4C3-gicbii!
va arribar del Mar

,!7II4C3-ghiabd!
vaQues guapes

,!7II4C3-ghhcfc!
47 trossets

,!7II4G8-dbgadb!
el priMer llibre Que vaig ...

,!7II4G8-dbgace!
el cas gu  

,!7II4G8-dbceai!
el cuc Que va poder ser rei

,!7II4C3-gidfhe!
el Misteri cro

,!7II4G8-dbcgic!
el retorn de la cigonya

,!7II4G8-dahbcb!
episodi final

,!7II4G8-daebhf!
l’any dels polls

,!7II4C3-gidgae!

conflictes

,!7II4G8-dbffjb!
1, 2, 3 de sobte A... 
xina

,!7II4G8-dabibf!
egipte

,!7II4G8-dabicc!
MÈxic

,!7II4G8-dabidj!
brasil

,!7II4G8-dabieg!
bitxos
descobreix les papallones

,!7II4G8-dahjaj!
descobreix les abelles

,!7II4G8-dahjda!
descobreix les forMigues

,!7II4G8-dahjcd!
descobreix les aranyes

,!7II4G8-dahjbg!
dinos
triceratops

,!7II4G8-dadfgh!
tiranosaure rex

,!7II4G8-dadfed!
braQuiosaure

,!7II4G8-dadffa!
estegosaure

,!7II4G8-dadfhe!
contes trAdicionAls
per Al segle xxi
les Mongetes MàgiQues

,!7II4G8-dagaje!
el vestit nou de l’eMperador 

,!7II4G8-dagaha!
la bella i la bÈstia

,!7II4G8-dagaih!
dibuix i mAnuAlitAts
és fàcil! targetes

,!7II4G8-dbbfff!
és fàcil! titelles de dit

,!7II4G8-dbbfgc!
és fàcil! aniMals de la granJa

,!7II4G8-dbbfhj!
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llegir per sAber
vaQues guapes

,!7II4G8-dbajda!
la fabulosa Història de 
l’assecador Màgic

,!7II4G8-dbajeh!
la pilota Japler

,!7II4G8-dbajbg!
el retorn de la cigonya

,!7II4G8-dbajcd!
+10 Anys
les Aventures d’Alfred 
& AgAthA
1. els deu ocells elster

,!7II4G8-dadadb!
2. el xÍling de plata

,!7II4G8-dadaff!
3. la caixa Màgica

,!7II4G8-dadjab!
4. el pianista Que sabia Massa

,!7II4G8-dahadj!
5. el gran truc de Houdini

,!7II4G8-daieje!
6. la cursa d’anglaterra

,!7II4G8-daifaa!
7. caixa regal alfred & agatHa
la MòMia del titanic

,!7II4G8-dbjeef!
8. el robatori de la gioconda

,!7II4G8-dbgcie!
me, mum & mystery
1. detectiva per casualitat

,!7II4G8-dbcibb!
2. a la recerca de  l’HoMe desaparegut

,!7II4G8-dbcici!
3. el cas de l’elefant d’ivori

,!7II4G8-dbcidf!
4. el Misteri de la Habitació n. 11

,!7II4G8-dbfied!
5. una sÈrie de Misteri

,!7II4G8-dbgcfd!
víctor
1. vÍctor i els vaMpirs

,!7II4G8-dabjja!
2. vÍctor i els roMans

,!7II4G8-dacaba!

3. vÍctor i els follets

,!7II4G8-daeggd!
4. vÍctor i els neandertals

,!7II4G8-daijfb!
5. vÍctor i les Meninas

,!7II4G8-dbcega!
6. vÍctor i els zoMbis

,!7II4G8-dbcihd!
els sense por
1. la casa de la fi del Món

,!7II4C3-gjjbjd!
2. el castell dels guerrers sense cap

,!7II4C3-gjjcaj!
3. les colònies de la  guineu venJadora

,!7II4C3-gjjddj!
4. el ceMentiri dels  espectres 
sagnants

,!7II4G8-daaaaj!
5. el col·legi del soterrani MaleÏt

,!7II4G8-dacbjf!
6. atrapats al parc d’atraccions

,!7II4G8-daecbc!
7. al final de la costa de la Mort

,!7II4G8-dahcfb!
8. lluMs negres a la Muntanya sagrada

,!7II4G8-dajaac!
9. la porta secreta del Museu del prado

,!7II4G8-dbfdff!
quAtre Amics i mig
1. el cas de la professora 
desapareguda

,!7II4C3-ggacaj!
2. el cas del pare noel

,!7II4C3-ghcabb!
3. el cas dels nans a l’aguait

,!7II4C3-ghbibg!
4. el cas del cocodril a internet

,!7II4C3-ghcaci!
5. el cas de la Misteriosa 
«epidÈMia del professor»

,!7II4C3-ghchid!
6. el cas del crit  
a la sala de professors

,!7II4C3-ghdecb!

7. el cas del Misteri 
dels cogoMbres

,!7II4C3-ghhefa!
8. el cas del director 
de l’escola deseMMascarat

,!7II4C3-ghicbb!

9. el cas del robatori 
dels diaMants

,!7II4C3-ghidch!
10. el cas de la festa 
de fi de curs

,!7II4C3-ghigdb!
11. el cas de les flexions 
aMb conseQüÈncies

,!7II4C3-gidhba!
12. el cas del MitJó pudent

,!7II4C3-gidgjh!
13. el cas del banyador  del 
professor de Mates

,!7II4C3-gijbgd!
14. el cas del grafit a la façana 
de l’escola

,!7II4C3-gfhjfh!
15. operació:
salveM la salsitxa

,!7II4C3-gjhijc!
16. el cas dels nadons 
intercanviats

,!7II4G8-daabie!
17.  el cas del tresor al  
vàter de l’escola

,!7II4G8-dahchf!
18.  el cas de l’espia aMb  
el vestit de flors

,!7II4G8-daigif!
quAtre Amics i mig - tv3
1. el cas de la professora 
desapareguda

,!7II4G8-dccccd!
2. el cas del pare noel

,!7II4G8-dccdie!
3. el cas dels nans a l’aguait

,!7II4G8-dccdjb!
4. el cas del cocodril a internet

,!7II4G8-dcdjgb!
5. el cas de la Misteriosa 
«epidÈMia del professor»

,!7II4G8-dcccda!

tucÀ verd
abel, l’aventurer

,!7II4C3-gicfhh!
escoMbres voladores

,!7II4C3-ghhcid!
la pilota Japler

,!7II4G8-daidjf!
ser nen no és tan fàcil!

,!7II4C3-gjahab!
a la recerca del tresor de Kola

,!7II4G8-dabgce!
doctor rus

,!7II4C3-ghjcih!
aMpolles de Malsons

,!7II4G8-dacjec!
el Mirall del futur

,!7II4C3-ghfhhh!
el signe proHibit

,!7II4G8-dbfiaf!
el zoo d’estiu

,!7II4C3-ghhchg!
Jon i la MàQuina de la por

,!7II4C3-gihgea!
la fàbrica de petons

,!7II4G8-dbfjfj!
l’avi el presuMpte

,!7II4C3-gicgah!
la professora Que feia faltes 
d’Hortografia

,!7II4G8-dbcebf!
el Meu gerMà el geni

,!7II4C3-gjcdgb!
els perfectes

,!7II4C3-gihbhg!
gata garriga

,!7II4C3-gicjia!
Històries secretes de l’espai

,!7II4C3-gicgfc!
la nova vida del senyor rutin

,!7II4G8-dbceeg!
Molsa

,!7II4G8-daijhf!

pau pÚding cuiner

,!7II4G8-daeeeb!
sopa de cua de sargantana

,!7II4C3-gjfhca!
tucÀ vermell
aydin

,!7II4C3-ghhdbd!
el caMÍ del far

,!7II4C3-ghfhfd!
el veÍ proHibit

,!7II4C3-ghfheg!
isHa, nascuda del cor

,!7II4C3-ghjefe!
Kor de parallaMps

,!7II4C3-gicfjb!
l’edat del lloro

,!7II4G8-daidhb!
parc Mort

,!7II4G8-daeced!
Qui té por de la pati perfecta?

,!7II4C3-ghecic!

un cargol per a l’eMMa

,!7II4C3-ghjbfh!
vols ser el nòvio de la Meva gerMana?

,!7II4C3-gibidj!
llegir per sAber
a la recerca del tresor de Kola

,!7II4G8-dbajaj!
el Mirall del futur

,!7II4G8-dbaijd!
l’edat del lloro

,!7II4G8-dbaihj!
Molsa

,!7II4G8-dbaiig!
juvenil
sAnAdA
1. la conQuesta de l’iMperi

,!7II4G8-daifhj!
2. els tresors iMperials

,!7II4G8-dbbhfd!
3. el drac de Jade

,!7II4G8-dbchaf!
4. la corona d’aleandre

,!7II4G8-dbdabg!
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terror A lA xArxA
1. el noi Que vivia tancat 
 en una Habitació

,!7II4G8-dahdcj!
2. la dona aMb el cor  
ple de teMpestes

,!7II4G8-daicde!
3. els HoMes Que volien  
apagar la lluM del Món

,!7II4G8-daiicb!
top fAiries
soMerset

,!7II4G8-daifei!
aurora boreal

,!7II4G8-daifff!
AlexAndrA 
i les set proves

,!7II4G8-dahbah!
diferenciA(‘t) 

,!7II4G8-dbfihe!
lA guerrA de les bruixes 
1. el clan de la lloba

,!7II4C3-giefhb!
2. el desert de gel

,!7II4C3-gjdedg!
3. la Maledicció d’odi

,!7II4C3-gjebji!
fAntAsy
taibHse (aparició)

,!7II4C3-gihcjj!
brigH (esperit)

,!7II4G8-dadbda!
sgàile (espectre) 

,!7II4G8-dahcag!
home llop
1. el furtiu

,!7II4G8-dacjae!
2. els berseKir

,!7II4G8-dadjgd!
3. la fÚria

,!7II4G8-dahafd!
periscopi
any 2083

,!7II4C3-giihai!
au, eMboliQueM la troca! 

,!7II4C3-gicjgg!

diagnòstic: anorÈxia

,!7II4C3-ghfgjc!
el cavaller de l’oceà antàrtic

,!7II4G8-daibgg!

les fronteres de la por

,!7II4G8-daeddf!
l´esperit de l´ÚltiM estiu  

,!7II4G8-dabgei!
Mai no tingueu catorze anys

,!7II4C3-giicij!
Mentida

,!7II4G8-dbfhic!
tesa

,!7II4G8-daijjj!
tretze anys de blanca

,!7II4C3-gicjfj!
un atac de riure

,!7II4C3-gjjjhb!
allà on sigui el Meu cor

,!7II4C3-ghgiae!
Jesper

,!7II4C3-ghfggb!
l’ÚltiMa feina del senyor luna

,!7II4C3-ghjdaa!
l’ÚltiM truc de Màgia

,!7II4G8-dbgbcd!
la filla de la nit

,!7II4C3-ghjcje!
la Màgia i el Miracle

,!7II4G8-dbfigh!
la Mort a sis vint-i-cinc

,!7II4C3-gjfhee!
la Mort a dos-cents deu  

,!7II4G8-dabgff!
la noia a Qui estiMaven les fades

,!7II4G8-dahajb!
la toMba d’aurora K.

,!7II4G8-dbcejb!

les llàgriMes de sHiva

,!7II4C3-ghjaad!
no és cap criM enaMorar-se

,!7II4C3-ghgiec!
Quan no te´n vas

,!7II4C3-gjjjge!
trucant a les portes del cel

,!7II4C3-gibejf!
alexandra

,!7II4C3-gihgdd!
cordelluna

,!7II4C3-gihbja!
deMana’M la lluna

,!7II4C3-gidfcj!
el Mussol i la forca

,!7II4C3-ghjbcg!
KaMal i els alfabetistes

,!7II4G8-dbfjec!
Malenconia n. 1

,!7II4G8-daidge!
tester

,!7II4C3-gjhfii!
california barbie

,!7II4G8-dahbfc!
el diccionari de la carola  

,!7II4C3-gihgbj!
fugida cap al sud

,!7II4C3-gjagii!
i després de l’eso, QuÈ?

,!7II4C3-gibjgj!
la noia de la MitJanit

,!7II4G8-dbgbeh!

la fraternitat d’eiHWaz

,!7II4C3-ghbgfg!
la Moneda partida

,!7II4C3-gjgadb!
la tripulació del pànic

,!7II4C3-ghgidf!

la veu de la Matinada

,!7II4C3-ghfghi!
 

l’enigMa altai

,!7II4C3-gjfjjh!
l’illa de boWen

,!7II4G8-dbcjhc!
sota el foc de les bales 
pensaré en tu

,!7II4G8-dbchbc!
paraules eMMetzinades

,!7II4G8-daddef!
llegir per sAber
Mai no tingueu catorze anys

,!7II4G8-dbaigc!
tesa

,!7II4G8-dbaiff!
la noia a Qui estiMaven les fades

,!7II4G8-dbaiei!
la Mort a sis vint-i-cinc

,!7II4G8-dbaidb!
cordelluna

,!7II4G8-dbaibh!
tester

,!7II4G8-dbaice!
l’enigMa altai

,!7II4G8-dbaiaa!
i després de l’eso, QuÈ?

,!7II4C3-gibjgj!
emprenedor. 
persegueix els teus somnis

,!7II4G8-dbcgbd!
bibliotecA religiosA
la bÍblia per als Més petits

,!7II4C3-gigjea!
gaudeix aMb les paràboles

,!7II4C3-gidcdj!
gaudeix aMb la bÍblia

,!7II4C3-gigffb!
la Història de JesÚs

,!7II4C3-ghfhdj!
la bÍblia per a Joves  

,!7II4C3-gejcia!
la teva priMera bÍblia

,!7II4C3-gehcdb!

la bÍblia.
la Meva priMera coMunió

,!7II4C3-ggdejb!

pau pÚding cuiner

,!7II4G8-daeeeb!
sopa de cua de sargantana

,!7II4C3-gjfhca!
tucÀ vermell
aydin

,!7II4C3-ghhdbd!
el caMÍ del far

,!7II4C3-ghfhfd!
el veÍ proHibit

,!7II4C3-ghfheg!
isHa, nascuda del cor

,!7II4C3-ghjefe!
Kor de parallaMps

,!7II4C3-gicfjb!
l’edat del lloro

,!7II4G8-daidhb!
parc Mort

,!7II4G8-daeced!
Qui té por de la pati perfecta?

,!7II4C3-ghecic!

un cargol per a l’eMMa

,!7II4C3-ghjbfh!
vols ser el nòvio de la Meva gerMana?

,!7II4C3-gibidj!
llegir per sAber
a la recerca del tresor de Kola

,!7II4G8-dbajaj!
el Mirall del futur

,!7II4G8-dbaijd!
l’edat del lloro

,!7II4G8-dbaihj!
Molsa

,!7II4G8-dbaiig!
juvenil
sAnAdA
1. la conQuesta de l’iMperi

,!7II4G8-daifhj!
2. els tresors iMperials

,!7II4G8-dbbhfd!
3. el drac de Jade

,!7II4G8-dbchaf!
4. la corona d’aleandre

,!7II4G8-dbdabg!
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