ESTIU 2015

BRU ARTIAC
Operació Sobrasada
Més humor, ironia i aventures
a la segona entrega de la sèrie!

6-12

INFO +
Edat:
A partir de 9 anys
Pàgines:
224
Format:
Cartoné
Mides:
13,5 x 20,5 cm
ISBN:
978-84-661-3860-4
Preu:
15.00€
Enric Gomà és
guionista, articulista i
divulgador lingüístic,
i col·labora amb
diversos mitjans com
el diari Ara i la
revista Time Out.

Bru Artiac. Operació Sobrassada
Autor: Enric Gomà
Il·lustracions: Artur Laperla

S’acosta l’estiu i el Grumoll aconsegueix,
gràcies a l’ajuda del Bru, que tota la família
vagi a passar l’estiu a Mallorca per buscar la
Wendi, la gossa dels seus somnis. Fan una
ruta per l’illa, on els espera una gran
aventura entre ensaïmades, cocarrois i
muntanyes de sobrassada. Bé, però no tot
sortirà com el Grumoll esperava...
LLIBRES RELACIONATS:

Bru Artiac. Operació Gertrudis
ISBN: 9788466136181

6-12
INFO +
Edat:
A partir de 9 anys
Pàgines:
80
Format:
Rústica
Mides:
12 x 19 cm
ISBN:
978-84-661-3944-1

Brisca

El Vaixell de Vapor, sèrie Taronja, 194
Autor: Andreu Martín
Il·lustracions: Ramón Rosanas

On pot ser, la Brisca, la gosseta de la
Paula? Haurà pres mal a mans d’una
colla de gossos salvatges? És possible
que ara sigui una d’ells?

Preu:
8.25 €

Andreu Martín (Barcelona, 1949) és escriptor i guionista de còmic, teatre i sèries de televisió. Ha escrit novel·les policíaques, moltes
de les quals han estat premiades. Com a autor de literatura juvenil ha guanyat, juntament amb Jaume Ribera, el Premi Nacional de
Literatura Infantil i Juvenil (1989) per No demanis llobarro fora de temporada, obra amb què va començar la sèrie de llibres dedicats
al jove detectiu Flanagan. Els seus llibres han estat traduïts a l'alemany, francès, italià, lituà, holandès, basc i bable.

6-12
INFO +
Edat:
A partir de 10 anys
Pàgines:
160
Format:
Rústica
Mides:
12 x 19 cm
ISBN:
978-84-661-3876-5

Nova aventura dels protagonistes de L’aiguamoll dels cocodrils.

Els cais de les sirenes

El Vaixell de Vapor, sèrie Vermella, 169
Autora: Margarida Aritzeta
Il·lustracions: Flor García

En Bac, la Sofia i en Miquel tornen a
Cuba convençuts que aconseguiran
veure els manatís. De nou, però, res no
sortirà com estava previst.

Preu:
8.75 €

Margarida Aritzeta (Valls, Alt Camp, 1953). Estudia Magisteri a Tarragona i Història Moderna i Contemporània i Filologia Catalana a la
Universitat de Barcelona, on fa el doctorat amb una tesi sobre el poeta i crític Josep Lleonart. Des del 1970, i durant tres anys, estudia
Belles Arts a l'Escola Superior de Belles Arts de Sant Jordi, de Barcelona, però finalment es decideix per la carrera literària. Del 1979 al
1992 treballa com a professora a l'Escola de Magisteri de Tarragona i des del 1992 és professora a la Facultat de Lletres de la
Universitat Rovira i Virgili, on ensenya Teoria de la Literatura.

6-12

INFO +
Edat:
A partir de 10 anys
Pàgines:
152
Format:
Rústica
Mides:
21,5 x 15,5 cm
ISBN:
978-84-661-3941-0
Preu:
9.95€
Anna Manso (Barcelona,
1969) treballa com a
guionista de televisió i ha
participat en diverses
sèries i en programes
infantils com ara Barri
Sèsam i el Club Super3.

Fins als nassos

Quin fàstic de fama!, 4
Autora: Anna Manso
Il·lustracions: Bea Tormo

La Raquel vol anar a Perpinyà a veure l’Alain,
l’Anaïs vol fer de cangur per guanyar diners i
el Jota vol travessar la ciutat en bicicleta,
però els seus pares no el deixen perquè és
massa perillós. Els Morts de Fàstic n’estan
fins als nassos, i ho expliquen al seu
programa; això sí, de bon rotllo. El problema
és que els pares s’enfaden perquè creuen
que no cal ventilar els problemes a la tele,
així que decideixen fer vaga de pares.
LLIBRES RELACIONATS:

Som autèntics!
ISBN: 9788466137348

No ens emboliquis!
ISBN: 9788466137355

A l’atac!
ISBN: 9788466137737

6-12

INFO +
Edat:
A partir de 8 anys
Pàgines:
320
Format:
Rústica
Mides:
15 x 21,5 cm
ISBN:
978-84-661-3772-0
Preu:
9.95€

El misteri del castell embruixat
Els Futbolíssims, 6

Autor: Roberto Santiago
Il·lustracions: Enrique Lorenzo

Els Futbolíssims, capitanejats pel Morley, se'n
van a Escòcia per participar en el mític torneig
dels sis clans. Hauran de passar unes proves
duríssimes per aconseguir el castell Mac Leod.
Però, quin interès té en Morley en aquest
castell? I quina estranya presència se’ls
apareix cada nit als Futbolíssims?
LLIBRES RELACIONATS:

El misteri dels
àrbitres adormits
4a edició
ISBN: 9788466134088

El misteri dels set
gols en pròpia porta
4a edició
ISBN: 9788466134095

El misteri del porter
fantasma
4a edició
ISBN: 9788466134187

El misteri de l’Ull de
Falcó
3a edició
ISBN: 9788466136259

El misteri del robatori
impossible
2a edició
ISBN: 9788466137249

6-12
INFO +
Edat:
Primers lectors
Lletra:
Impremta
Pàgines:
48
Format:
Rústica
Mides:
14 x 21 cm
ISBN:
978-84-661-3948-9
Preu:
7.50€
Joles Sennell (pseudònim
de Pep Albanell) és autor
d’una llarga llista d’obres
per a nois i noies, entre
llibres de contes, obres de
teatre i novel·les.

El conte de la cercavila

El Vaixell de Vapor, sèrie Blanca, 98
Autors: Joles Sennell
Il·lustracions: Eva Santana

Has pensat mai com es crea cada any la
màgia de la cercavila? La Maria, aquesta
nit, confiarà a la Berta el secret que li va
contar el tiet.

6-12

INFO +
Edat:
A partir de 7 anys
Pàgines:
64
Format:
Rústica
Mides:
14 x 21 cm
ISBN:
978-84-661-3949-6
Preu:
7.95€

Les meduses presumides

El Vaixell de Vapor, sèrie Blava, 197
Autora: Anna Cros Alavedra
Il·lustracions: Valentí Gubianas

L’avi de la Marta sempre li explicava la
mateixa història mentre nedaven mar
endins, camí de les boies. Deia que calia
anar amb compte amb les meduses
presumides. Aquestes bestiotes perilloses
volien fer totes les maldats que coneixien
als pobres nedadors!
LLIBRES RELACIONATS:

El missatge secret
ISBN: 9788466109161

6-12
INFO +
Edat:
A partir de 8 anys
Pàgines:
304
Format:
Rústica
Mides:
12 x 19 cm
ISBN:
978-84-661-3869-7
Preu:
7.95€
Dav Pilkey (1966,
Cleveland, Ohio, EUA)
assegura que de petit no
parava pràcticament mai de
i que les poques estones
que no reia, dibuixava
historietes de monstres i
animals fantàstics que ell
mateix s'inventava.
www.pilkey.com

El Capità Calçotets i la revenja repugnant
dels Robocalçotots Radioactius
El Vaixell de Vapor, sèrie Blava, 196
Autor: Dav Pilkey
Il·lustracions: Dav Pilkey

Després d'anar a parar a la presó, en el
llibre anterior, per un atracament que
no havien comès, ara en Jordi i l'Oriol
es tornen a enfrontar al professor
Tirapets, que s'ha transformat en el
robot Andròmina Sucamulla i se'ls
emporta cap al passat. I, com que en el
passat el Capità Calçotets encara no
existia, com s'ho faran per sortir-se'n,
aquest cop?

6-12
INFO +

Edat:
A partir de 7 anys
Pàgines:
72
Format:
Rústica
Mides:
14 x 21 cm
ISBN:
978-84-661-3950-2
Preu:
7.00€

Quina llauna, les cosines!
Adrià i Cleo, 4

Autores: Anna Gasol i Teresa Blanch
Il·lustracions: José Ángel Labari

Qui voldria fer de cangur a les cosines?
La Cleo no és una guarderia, però
potser per aconseguir un skate nou...
LLIBRES RELACIONATS:

Top secret
ISBN: 9788466136211

Anna Gasol (Cervera, La Segarra) va estudiar filologia germànica
i biblioteconomia i documentació. Des de fa anys i des de
diversos àmbits (Biblioteca Rosa Sensat, revista Faristol, CCLIJ,
com a autora, traductora, adaptadora, articulista...), la seva
activitat està vinculada a la literatura infantil i juvenil.

Quin dia més animal
ISBN: 9788466136242

Un aniversari accidentat
ISBN: 9788466137669

Teresa Blanch (Barcelona, 1969) va estudiar periodisme i edició,
i ha fet estudis d’investigació a la Internationale Jugend
Bibliothek de Munic. Col·labora amb diverses publicacions
europees especialitzades en literatura infantil i juvenil.

6-12

INFO +
Edat:
A partir de 8 anys
Pàgines:
64
Format:
Rústica
Mides:
21 x 21 cm
ISBN:
978-84-661-3952-6
Preu:
7.50€
Salvador Comelles (Terrassa,
1959) és professor de la
Facultat de Ciències de
l’Educació de la UAB. Des del
1980, any en què va guanyar
el premi Cavall Fort, s’ha
dedicat a escriure contes i
novel·les per a nois i noies.

Miniendevinalles

Autor: Salvador Comelles
Il·lustracions: Cristina Picazo

Vint-i-dues lletres, dotze endevinalles
per lletra... seràs capaç de resoldreles totes?

6-12

INFO +
Edat:
A partir de 8 anys
Pàgines:
112
Format:
Rústica
Mides:
13,4 x 17 cm
ISBN:
978-84-661-3951-9
Preu:
7.95€
Amèlia Mora Sanromà
(Barcelona, 1980) sabia, des
que era ben petita, que volia
ser escriptora. Llicenciada en
comunicació audiovisual, ha
treballat per a diverses
productores. Actualment
compagina les seves dues grans
passions: l’escriptura de guions
per al cine i la televisió, i la de
novel·les infantils i juvenils.

Missió secreta a la reserva
natural Samanta F., 3

Autora: Amèlia Mora Sanromà
Il·lustracions: Pep Brocal

En Gener i la Sam s’infiltren a la
reserva natural per treure l’entrellat de
la desaparició de dos cadells de linx. Si
no ho aconsegueixen, la D acomiadarà
en Gener. Així doncs, cal fer-ho bé i de
pressa, perquè sospiten que el
culpable vol vendre els animals a un
col·leccionista d’exemplars en perill
d’extinció... Podran resoldre el misteri
contrarellotge?

LLIBRES RELACIONATS:

Missió secreta al
Museu d’Art
SBN: 9788466137607

Missió secreta a
l’hotel de luxe
ISBN: 9788466137744

6-12

INFO +

Edat:
A partir de 8 anys
Pàgines:
104
Format:
Rústica
Mides:
12 x 19 cm

ISBN:
978-84-661-3868-0
Preu:
7.95€
Dav Pilkey (1966, Cleveland, Ohio,
EUA) assegura que de petit no
parava pràcticament mai de i que
les poques estones que no reia,
dibuixava historietes de monstres
i animals fantàstics que ell mateix
s'inventava. www.pilkey.com

Endevinalles, enigmes i rialles
amb el Capità Calçotets
El Vaixell de Vapor, sèrie Blava, 195
Autor: Dav Pilkey
Il·lustracions: Dav Pilkey

Acudits al·lucinants, mots encreuats per
morir-s’hi de riure, sopes de lletres
delirants... i moltes més ximpleries del
superheroi que mai no es burla del
poder de la roba interior.



Llibre de passatemps i activitats creatives.

UN DIA A L’ESCOLA

Què hi passa de debó a l’escola?
El menjar apareix per art de màgia?
Què fa el director?

És cert que els professors hi dormen?

3-5

INFO +
Edat:
A partir de 3 anys
Pàgines:
28
Format:
Cartoné
Mides:
27,5 x 27,5 cm

Un dia a l’escola

Autora: Pepita Subirà
Il·lustracions: Laura Catalán
Què hi passa a l’escola durant el dia? Viu
un dia sencer a l’escola amb els nens i les
nenes d’aquesta classe d’infantil.

ISBN:
978-84-661-3859-8
Preu:
12.50€
Amb aquest llibre els nens i les nenes també
podran explicar als pares els misteris que
s’amaguen dins la seva classe.


Un llibre per motivar els infants a parlar sobre
la jornada escolar, per millorar la seva capacitat
d’observació i per potenciar la imaginació.


3-5

INFO +
Edat:
A partir de 3 anys
Pàgines:
12
Format:
Cartró
Mides:
16 x 16 cm
Tirada:
ISBN:
978-84-661-3747-8

L’arbre dels mitjons

Autora: Paula Metcalf
Il·lustracions: Susan Mitchell
Els mitjons creixen dalt dels arbres? Aixeca
les solapes per descobrir què passa amb els
mitjons que el ratolí ha trobat al seu arbre.

Llibre amb solapes



Preu:
7.90€
LLIBRES RELACIONATS:

Per molts anys!
ISBN: 978-84-661-3183-4

3-5

INFO +
Edat:
A partir de 3 anys
Pàgines:
10
Format:
Cartró
Mides:
17’5 x 20 cm
ISBN:
978-84-661-3738-6
Preu:
10.95€

Un tresor per als pirates
Autora: Marie Fordacq
Il·lustracions: Patrick Morize

El vaixell dels pirates sembla una cafetera
vella: fa aigües per tot arreu. Haurien de
canviar-lo per un de nou. Ai, si trobessin un
bon tresor!

3-5

INFO +
Edat:
A partir de 3 anys
Pàgines:
16
Format:
Rústica
Mides:
24 x 24 cm
Preu:
5.60€
Núria Font és autora
de tots els títols de
les col·leccions
Vull llegir! i
Què celebrem?

Els personatges dels contes tradicionals viuen noves aventures.

La volta al món dels tres porquets

Autor: Núria Font
Il·lustracions: Sandra Navarro
Els tres porquets ja s’han salvat del llop, però aquí no acaba la seva
aventura: ara hauran de fer la volta al món per poder explicar la seva
increïble història a tots els seus cosins!
Codi: 160348
ISBN: 978-84-661-3872-7

Les vacances boges de la Caputxeta

Autor: Núria Font
Il·lustracions: Montse Miquel
Quan la Caputxeta Vermella i la seva àvia decideixen marxar de vacances,
poc s’imaginen que descobriran que, com a casa, enlloc.
Codi: 160349
ISBN: 978-84-661-3873-4

3-5

INFO +
Edat:
A partir de 4 anys
Pàgines:
32
Format:
Rústica
Mides:
20 x 23 cm
ISBN:
978-84-661-3753-9
Preu:
5.60€

Que vénen els gegants!
Tradicions en rodolins
Autor: Antoni Dalmases
Il·lustracions: Marta Altés

Aquest any la Noemí podrà sortir sola a
la plaça per fer festa major però, tot
d’una, s’adona que hi haurà una trobada
de gegants allà mateix, i mai no li han
fet cap gràcia...

3-5

INFO +
Edat:
A partir de 5 anys
Pàgines:
36
Format:
Rústica
Mides:
21 x 21 cm
ISBN:
978-84-661-3947-2
Preu:
7.50€

Què passarà amb la dent?
Autora: Nathalie Pons
Il·lustracions: Josep Rodés

Quan a la Carla li cau la primera dent,
tothom comença a advertir-la que a la
nit vindrà algú a endur-se-la. El
problema és que tots li diuen que ho
farà un personatge diferent, i ella
només té una dent!

Una història plena de misteri per conèixer les
diferents tradicions que envolten la caiguda de les
dents.

LLIBRES RELACIONATS:



L'Oriol i el ratolí Pérez
ISBN: 9788466131612

