CAMPANYA
SANT JORDI 2016

INFO +
Edat:
A partir de 2 anys
Pàgines:
14
Format:
Cartoné
Mides:
16 x 16 cm
ISBN:
978‐84‐661‐3958‐8

Toc! Toc! Qui truca?
Pep&Mila
Autora i il∙lustradora: Yayo Kawamura

Un altre llibre amb solapes
protagonitzat pels simpàtics Pep i
Mila.
l Aquest cop reben
b un paquet
misteriós que els portarà una
sorpresa.

Preu:
Sense IVA: 8.56€
Amb IVA: 8.90€
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INFO +
Edat:
A partir de 4 anys
Pàgines:
20
Format:
Cartoné
Mides:
26’5 x 28´5 cm
ISBN:
978‐84‐661‐3960‐1
Preu:
Sense IVA: 13.46€
Amb IVA: 14.00€

L’illa Màgica
Autora i il∙lustradora: Marion Billet

El Trapella ha rebut un missatge
misteriós: ha de travessar la
meravellosa illa Màgica i arribar a la
p nta dels Dofins Blaus.
punta
Bla s Voleu
Vole
ajudar‐lo?

• Un llibre animat ple de sorpreses, amb
solapes, rodes i coses que brillen en la
foscor... i amb un mapa de l'illa Màgica.
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INFO +
Edat:
A partir de 5 anys
Pàgines:
22
Format:
Cartoné
Mides:
20’5 x 20´5 cm
ISBN:
978‐84‐661‐3979‐3

On és el Dudú?
Autora i il∙lustradora: Sophie Ledesma

El Nil no troba el seu conillet de
dormir, el Dudú. On es deu haver
ficat? El lector l'ajudarà a trobar‐lo.

Preu:
Sense IVA: 9.57€
Amb IVA: 9.95€
• Amb una llanterna màgica.
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DELS CREADORS D’ELS FUTBOLÍSSIMS
INFO +
Edat:
A partir de 8 anys
Pàgines:
232
Format:
Rústica
Mides:
15 x 21,5 cm
ISBN:
978‐84‐661‐4008‐9
Preu:
Sense IVA: 9
9.57€
57€
Amb IVA: 9.95€
SM:
ja publicat

UNA FAMÍLIA NORMAL I CORRENT D’AVUI DIA,
DIA
VIATGES EN EL TEMPS, MOLTES AVENTURES,
MISTERIS SENSE RESOLDRE, PERSONATGES
SORPRENENTS
I MOLT
MOLT, MOLT HUMOR
HUMOR.

LL'aventura
aventura dels Vallbona al Far West
Els Forasters del Temps, 1
Autor: Roberto Santiago
Il∙lustracions: Enrique Lorenzo
Tot va començar un dia normal i corrent. Havíem anat
a comprar unes bicis, el meu pare, els meus dos
germans, la meva veïna Carme, la seva filla, i jo. Érem
al mig del pàrquing, dalt de les bicis, quan de sobte
va passar. Un espetec al cel, una blancor
enlluernadora, un llamp que cau, i de cop... Érem tots
a Black Rock, ben bé al remot Far West. L'aventura
acabava de començar.
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INFO +
Edat:
A partir de 12 anys
Pàgines:
128
Format:
Rústica
Mides:
15 x 21’5cm
ISBN:
978 84 661 3990 8
978‐84‐661‐3990‐8
Preu:
Sense IVA: 8.56€
Amb IVA: 8.90€

Adam i Thomas
Autor: Aharon Appelfeld

Aquest relat, basat en fets reals viscuts per l'autor
durant la Segona Guerra Mundial, ens explica les
aventures i les peripècies de l'Adam i el Thomas,
dos nens jueus de caràcters i actituds molt
diferents que es veuen obligats a amagar‐se al
bosc Allà,
bosc.
Allà no només han d
d'esmolar
esmolar constantment
l'enginy per poder sobreviure i enfrontar‐se als
perills que els envolten, sinó que també tenen
temps per contemplar tot allò que els ofereix la
natura i aprofundir
f di en l'amistat
l' i
que els
l uneix.
i
Una gran història de supervivència que ens parla de
l'amistat, la confiança, la tenacitat i l'esperança.



6

INFO +
Edat:
A partir de 12 anys
Pàgines:
304
FFormat:
Rústica
Mides:
15 x 21,5 cm
ISBN:
978‐84‐661‐3874‐1
Preu:
Sense IVA: 9.57€
Amb IVA: 9.95€
9 95€
SM:
Nadal 2015

Connexions
Autora: Elizabeth Stewart
La Sylvie i la seva família viuen en un camp de refugiats.
H hagut
Han
h t de
d fugir
f i del
d l Congo
C
perquèè la
l guerrilla
ill ha
h mortt
el seu pare. La causa del conflicte: la disputa pels
jaciments de coltan.
La Laiping, una noia xinesa, ha marxat del poble per anar
a treballar
t b ll en una gran fàbrica
fàb i de
d productes
d t electrònics,
l tò i
atreta per les promeses d'una vida millor a la ciutat. Però
aviat descobrirà la dura realitat dels treballadors i les
terribles conseqüències de queixar‐se o protestar.
L Fiona
La
Fi
é una adolescent
és
d l
t canadenca
d
que ha
h comès
è un
error molt greu, sota els efectes de l'alcohol: ha enviat
una foto d'ella amb poca roba al noi amb el qual surt.
Una història de tres noies q
que són diferents,, tenen vides
diferents i s'enfronten a problemes radicalment diferents,
però que en el fons estan connectades.
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INFO +
Edat:
A partir de 4 anys
Pàgines:
16
Format:
Cartoné
Mides:
25’5 x 32 cm
ISBN:
978‐84‐661‐3961‐8
Preu:
Sense IVA: 12.50€
Amb IVA: 13.00€

Quin munt de coses!
Autora i il∙lustradora: Yayo Kawamura

Desprès de Quin munt d'animals!
i Quin munt de vehicles!, Yayo
Kawamura ens presenta un
e tens vocabulari
extens
ocab lari ple de detalls
quotidians amb tot allò que els
més menuts poden veure al seu
voltant.
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INFO +
Edat:
A partir de 4 anys
Pàgines:
64
Format:
Cartoné
Mides:
25 x 34 cm
ISBN:
978‐84‐661‐3981‐6
Preu:
Sense IVA: 17.21€
Amb IVA: 17.90€

Taller d'artistes
Autor i il∙lustrador: Hervé Tullet

Sis plantilles amb més de 200 figures i
un quadern de 64 pàgines perquè els
més menuts puguin resseguir, dibuixar,
pintar i inventar
in entar tota mena d'històries.
d'històries
• La nova proposta creativa de l'aclama't Hervé
Tullet, una porta oberta a la imaginació dels
infants per despertar l'artista que porten dins!.
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INFO +
Edat:
A partir de 4 anys
Pàgines:
80
Format:
Cartoné
Mides:
20,5 x 28,5 cm
ISBN:
978‐84‐661‐3980‐9
Preu:
Sense IVA: 12.40€
Amb IVA: 12.90€

C
Com
es di
diu...??
Autora i il∙lustradora: Anna Kövecses

U vocabulari
Un
ocabu a bàs
bàsicc een aanglès,
g ès, een u
un
llibre d'imatges senzilles i de colors vius,
pensades per captar l'atenció dels més
menuts. També hi trobareu preguntes
per respondre
d i coses per buscar
b
a cada
d
pàgina.
• IlIl∙lustracions
lustracions d'estil
d estil 'vintage'
vintage ideals per
aprendre les primeres paraules en anglès.
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INFO +
Edat:
A partir de 8 anys
Pàgines:
à
208
Format:
Cartoné
Mides:
16 x 25 cm
ISBN:
978‐84‐661‐4009‐6
Preu:
Sense IVA: 12.02€
Amb IVA: 12.50€

El Capità
C i à Calçotets
C l
i lla saga
flairosa del cavaller
Aixellapudenta
El Capità Calçotets, 12
Autor i il∙lustrador: Dav Pilkey

Una altra aventura d
d'en
en Jordi i ll'Oriol
Oriol i
el Capità Calçotets. En aquest cas, un
professor malèfic inventa un
mecanisme per controlar la ment i
convertir
i tots els
l alumnes
l
en xaiets
i
obedients. No cal dir que en Jordi i
l'Oriol s'hi enfrontaran i en faran de
tots colors....

11

INFO +
Edat:
A partir de 9 anys
Pàgines:
224
Format:
Cartoné
Mides:
14 x 19 cm
ISBN:
IS
N:
978‐84‐661‐3989‐2
Preu:
Sense IVA: 13.46€
Amb IVA: 14.00€
14 00€

L’Ad Goth
L’Ada
G th i ell concurs estrambòtic
t
bòti
Autor i il∙lustrador: Chris Riddell
Ada Goth, 3

L'Ada Goth és a punt per rebre els
participants d'un concurs de gossos molt
estrambòtic que es farà a la Mansió
Esgarrifòtila
Esgarrifòtila.
Però
unes
petjades
misterioses, uns udols en plena nit i unes
sabates rosegades posaran a prova l'Ada i
els seus amics, que hauran de descobrir què
passa abans no arribi la nit de lluna plena...
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INFO +
Pàgines:
g
448
Format:
Rústica
Mides:
15 x 21,5 cm
ISBN:
978‐84‐661‐4010‐2
P
Preu:
Sense IVA: 14.37€
Amb IVA: 14.95€

La República
p
Pneumàtica.
ELS QUATRE CONFINS
Autor: J. Valor Montero

Després
D
é de
d fugir
f i de
d Barcinomagna,
B i
acusats
t de
d
traïció a la República, en Marcus i els seus
companys Caius Verus, Iulia i Megistos
coneixeran els inhòspits
p confins del seu món i
descobriran un lloc llegendari. Mentrestant, a
Roma, la dictadura pren forma. La guerra amb
la Xina sembla inevitable, i les màquines del
C ll i
Collegium
amenacen de
d
provocar una
destrucció de proporcions mai vistes.
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EL DRAC DESPISTAT
INFO +

Llibres divertidíssims i delirants
d' d
d'un
drac una mica
i d
desastre,
t que
faran riure petits i grans.

Autor i il∙lustrador: Dav Pilkey

Edat:
A partir de 5 anys
Pàgines:
48
Format:
Rústica
Mides:
15 x 20 cm
Preu:
Sense IVA: 6.68€
Amb IVA: 6.95€

Un d
U
drac
ac molt
o t desp
despistat
stat

Un d
U
drac
ac aamb
bu
un gat

Al drac de Sant Jordi, quan era petit, n'hi
passaven de tots colors. Un dia que tenia
molta gana va trobar la cuina buida i va
decidir sortir a comprar menjar. Però al final
les coses es van embolicar de mala manera...
Quatre històries curtes sobre la vida
quotidiana d'un drac molt despistat...

Un dia el nostre drac troba un gat mort de
fred a la neu i decideix emportar‐te'l a casa,
sense pensar que conviure amb animals
domèstics de vegades pot ser un bon
embolic...

ISBN: 978‐84‐661‐4011‐9

ISBN: 978‐84‐661‐4012‐6
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La primera col∙lecció de contes esbojarrats de lectura compartida.
Les nostres tradicions, des d'una
d una altra perspectiva i amb un toc
contemporani.
INFO +

Amb activitats per passar una bona estona!

Edat:
Primers lectors
Pàgines:
32

Autora:
Eva Mor

Format:
Rústica
Mides:
21 x 21 cm
Preu:
Sense IVA: 7.21€
Amb IVA: 7.50€

Il∙lustracions:
Viuleta

La llegenda del drac
que dormia i roncava

El conte del llop
carregat de mocs

Al poble tothom espera el dia en què celebren la Diada
del Drac, però el seu protagonista, el drac més terrible
del regne,
regne està adormit i no hi ha manera de
despertar‐lo. Per molt que ho proven, cap dels intents
no serveix per a desvetllar la bèstia, i el rei comença a
preocupar‐se de debò. La festa més important de l'any
i la reputació de tot el seu poble estan en joc. Però,
quèè li passa realment
l
t all drac?
d ?

El llop més temut de la contrada s'ha posat malalt i no
pot sortir de casa per terroritzar les criatures i els
animalons del bosc.
bosc Els seus intents per a treballar des
del llit no fan cap efecte així que, per fi, la caputxeta,
les set cabretes i els tres porquets poden viure
tranquils i sense por de res. Sembla que aquesta
vegada el llop s'ha de donar per vençut i demanar una
b i indefinida...
baixa
i d fi id

ISBN: 978‐84‐661‐3997‐7

ISBN: 978‐84‐661‐3998‐4
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INFO +
Edat:
A partir de 8 anys
Pàgines:
328
Format:
Rústica
Mides:
15 x 21,5 cm
Tirada:
ISBN:
978‐84‐661‐4014‐0
Preu:
Sense IVA: 9.57€
Amb IVA: 9.95€

El misteri del circ de foc
Els Futbolíssims, 8
Autor: Roberto Santiago
Il∙lustracions: Enrique Lorenzo

Havia de ser un cap de setmana fantàstic.
Al matí
tí els
l nanos tenien
t i un partit
tit de
d fills
fill
contra pares, a la tarda anaven tots a veure
un equip de primera divisió i, a la nit,
assistien a un espectacle
p
del circ q
que havia
arrtibat a Gironeta. Però tot se n'aniria en
orris quan van començar els incendis... Què
hi podien fer, els Futbolíssims?
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INFO +
Edat:
Primers lectors
Lletra:
Impremta
Pàgines:
48
Format:
Rústica
Mides:
14 x 21 cm
ISBN:
978‐84‐661‐4007‐2
Preu:
Sense IVA: 7.64€
Amb IVA: 7.95€

L ulleres
Les
ll
d
de l’à
l’àvia
i
El Vaixell de Vapor, sèrie Blanca, 100
Autora: Roser Atmetlla
Il∙lustracions: Viuleta

L'àvia d'en Marc sempre perd les ulleres i el
gat dels veïns aprofita que no s'hi veu per
entrar‐li al jardí i cruspir‐se
cruspir‐se'n
n els clavells.
clavells Tot
això posa l'àvia de molt mal humor, però és
que les ulleres s'amaguen molt i mai no saps
per on et sortiran...
Una història divertida i quotidiana perquè
els més menuts aprenguin que, de vegades,
els problemes són oportunitats!
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INFO +
Edat:
Primers lectors
Lletra:
Lligada
Pàgines:
56
Format:
Rústica
Mides:
14 x 21 cm
ISBN:
978‐84‐661‐4013‐3
Preu:
Sense IVA: 7.64€
Amb IVA: 7.95€

L’ocell daurat
El Vaixell de Vapor, sèrie Blanca, 101
Autora i il∙lustradora: Roser Rius

Un bon dia, un ocell daurat i misteriós
s'endinsa al jardí reial i comença a menjar‐
se els fruits del cirerer p
preferit del rei,, tot
cantant i mofant‐se'n. El monarca,
enfurismat, fa que el cacin i se'l menja per
dinar. Això, però, no aconseguirà silenciar
el cant de l'ocell daurat...
daurat
Un conte que barreja tradició i fantasia en
un relat encisador q
que aconsegueix
g
recrear l'encant dels grans clàssics literaris.
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INFO +
Edat:
Primers lectors
Lletra:
Impremta
Pàgines:
64
Format:
Rústica
Mides:
14 x 21 cm
ISBN:
978‐84‐661‐3983‐0
Preu:
Sense IVA: 7.64€
Amb IVA: 7.95€

Mé hi
Més
històries
tò i de
d lla b
bruixeta
i t Rosaura
R
El Vaixell de Vapor, sèrie Blanca, 102
Autor: Carles Sala
g
Il∙lustracions: Marta Balaguer
A través d'aquestes històries sabrem com s'ho fa la
bruixeta Rosaura per a poder encendre el foc sense
que el fum faci mal als ocells que han fet el niu al
què li p
passa q
quan, a l'hora
damunt de la xemeneia; o q
de berenar, s'asseu a llegir tranquil∙lament mentre
espera que se li torri una llesca de pa; o com rescata
en Mèu, que ha quedat penjat del cordill de l'estel i
vola pel cel amb els pèls de punta i la cua
estarrufada.
Un nou recull d'històries de la bruixeta Rosaura, que
ens explicaran com conviu amb els animalons del
b
bosc
i les
l peripècies
è
que tenen tots plegats.
l
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INFO +
Edat:
A partir de 9 anys
Pàgines:
136
Format:
Rústica
Mides:
12 x 19 cm
ISBN:
978‐84‐661‐4003‐4
Preu:
Sense IVA: 8.17€
Amb IVA: 8.50€

La Banda de l'Embut
El Vaixell de Vapor, sèrie Taronja, 195
Autor: Lluís Oliván
Il∙lustracions: Bartomeu Seguí

El Javier, el Guillem, el Manel i la Laia formen una
colla d'amics que ha decidit passar a l'acció per a
evitar que tanquin l'escola del poble on estudien
tots quatre.
quatre Per mirar d
d'aconseguir
aconseguir‐ho
ho comptaran
amb l'ajuda del senyor Genís, un veí del poble una
mica estrany i un autèntic apassionat del cinema,
que té un munt de pel∙lícules que recullen la
hi ò i del
història
d l poble
bl i la
l seva escola.
l
Una bonica història sobre l'amistat i el poder
d'unir‐se per a construir coses plegats i fer front a
les injustícies.
injustícies
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Nou relat sobre la Càndida,
que continua fent‐se gran a tota vela.
INFO +
Edat:
A partir de 13 anys
Pàgines:
220
Format:
Rústica
Mides:
13 x 21cm
ISBN
ISBN:
978‐84‐661‐4015‐7
Preu:
Sense IVA: 8.51€
Amb IVA: 8.85€

Maite Carranza manté el to humorístic i fresc
de la seva novel∙la original.
Calla, Càndida, calla!
Gran Angular, 177
Autora: Maite Carranza
La Càndida ha acabat el curs de tercer d'ESO i ha
passat una revetlla de Sant Joan extraordinària,
però les coses es torcen quan els pares li
anuncien que ella i els seus germans aniran a
passar unes setmanes de vacances a casa de
l'àvia, en un poble del Penedès: segons ella, un
poble fastigós, ple de mosquits i avorridíssim. La
seva família no farà gaire cas d'aquestes queixes,
així que a la Càndida no li queda cap altre remei
que enfilar cap a ca l'àvia...
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INFO +
Pàgines:
à i
128
Format:
Rústica
Mid
Mides:
15 x 21,5 cm
ISBN:
978‐84‐661‐3999‐1

Després de l’èxit de
No em ratllis i Al teu rotllo, arriba el llibre
de relats breus que ens descobrirà que els
titulars
i l de
d premsa no sempre ho
h
expliquen tot.

Preu
Sense IVA: 11,49€
Amb IVA: 11,95€

Al teu rotllo
Autor: Flavia Company
Il∙lustracions: Anna Jordà

Recull de relats breus elaborats a partir
de titulars de premsa, que imaginen les
històries que hi pot haver darrere les
notícies.
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