
Novetats Tardor 2015 



En Pep va a l’escola 
Autors: Nick Denchfield 
Il·lustracions: Ant Parker 
 
En Pep és un dormilega i sempre li 
costa molt llevar-se. Com s’ho farà 
avui, que és el primer dia d’escola? 

 
Edat:  

A partir de 2 anys 
Pàgines: 

14 
 

Format: 
Cartoné 
Mides: 

19.5 x 19.5 cm 
 

ISBN:  
978-84-661-3862-8 

 
Preu: 

Amb IVA: 11.95 € 
 

 INFO + 



Barrija – Barreja: Animals 
Un llibre per passar les solapes i aparellar 
els pares i les mares amb les seves cries, 
amb textures diferents per a cada animal. 
Per davant, els animals de la sabana i per 
darrere, els animals dels pols. 
 

Codi: 159696 
ISBN: 978-84-661-3757-7 

Autora i il·lustradora: Isabelle Jacqué 

Barrija – Barreja: Oficis 
Què voldran ser, quan siguin grans? 
Si fan passar les solapes, descobriran en 
què consisteixen els oficis i on es 
desenvolupen.  
 

Codi: 159697 
ISBN: 978-84-661-3758-4 

 
Edat:  

A partir de 3 anys 
Pàgines: 

12 
 

Format: 
Cartoné 
Mides: 

26 x 22,5 cm 
 

Preu: 
Amb IVA: 15.95€ 

 

 INFO + 



Tatxin! Tatxan! 
Pep&Mila 
Autora i il·lustradora: Yayo Kawamura 
 
La Mila toca el piano; en Pep, el timbal; en 
Nil, la guitarra; en Martí, la flauta i la Tina 
agafa la batuta. Aquesta orquestra sona 
molt bé i els músics s’ho passen bomba! 

 
Edat:  

A partir de 2 anys 
Pàgines: 

10 
 

Format: 
Cartoné 
Mides: 

22,20 x 22,20 cm  
 

ISBN:  
978-84-661-3776-8 

 
Preu: 

Amb IVA: 12€ 
 

 INFO + 



Qui és...? 
Qui pesa molt? Qui va per terra? Qui 
és baixet? Un llibre amb solapes per 
aprendre els contraris. 
 

Codi: 160338 
ISBN: 978-84-661-3866-6 

Autora i il·lustradora: Jeannette Rowe 

Qui fa...? 
Qui fa bzzzz? Qui fa quac? Qui fa 
cocorococ? Un llibre amb solapes 
per descobrir els sons dels animals. 
 

Codi: 160339 
ISBN: 978-84-661-3867-3 

 
Edat:  

A partir de 2 anys 
Pàgines: 

12 
 

Format: 
Cartoné 
Mides: 

21,5 x 16 cm 
 

Preu: 
Amb IVA: 9.95€ 

 

 INFO + 



 
Edat:  

A partir de 3 anys 
Pàgines: 

14 
 

Format: 
Rústica 
Mides: 

15 x 21 cm 
 

ISBN: 
978-84-661-3750-8 

 
Preu: 

Amb IVA: 14.95€ 
 

 INFO + 

El jardí de les papallones 
Autor i il·lustrador: Philippe Ug 
 
Aquesta és la història d’una petita eruga 
que es transforma en una magnífica 
papallona. Les siluetes de paper retallat, 
fresques i de colors vius, formen un jardí 
encantat que es desplega davant de la 
nostra mirada meravellada. 



Mira, mira... 
Autor i il·lustrador: Édouard Manceau 
 
Podràs trobar coses de tots els colors, formes i 
mides? Coses que són amunt o coses que són 
avall? Coses lluny i d’altres a prop? Coses quietes 
i coses que es mouen? Coses que fan soroll? 
Brillants? Escrites? Suaus? Sabràs parar atenció a 
cadascuna de les coses que el llibre t’emmarca? 
Descobreix el món a través d’aquest llibre. 

 
Edat:  

A partir de 2 anys 
Pàgines: 

28 
 

Format: 
Cartoné 
Mides: 

20 x 28 cm  
 

ISBN:  
978-84-661-3864-2 

 
Preu: 

Amb IVA: 17.95€ 

 INFO + 

Un llibre PER JUGAR INFANTS I ADULTS i desenvolupar la 
CAPACITAT D’ATENCIÓ I RECONEIXEMENT DE L’ENTORN. 



Una revolta d’estar per casa  
El Vaixell de Vapor, sèrie Blanca, 99 
Autora: Núria Homs 
Il·lustracions: Lluís Farré 
 
Quan aquell dimarts la senyora Antonia va 
tornar del mercat, va trobar-se amb que la 
casa on vivia amb el senyor Gabriel s’havia 
tornat boja. Va trobar la calaixera de la tia 
Roberta al vell mig del jardí, la butaca de la 
sala dins la banyera amb els aneguets de 
goma, la cafetera a la teulada i la 
xemeneia traient xocolata desfeta enlloc 
de fum. Van fer visitar la casa per tots els 
especialistes del poble: el metge, el 
mecànic, la bruixa del poble... Fins i tot la 
consellera d’obres públiques s’hi va 
personar per tal que la casa posés seny! 
Però... I què pensaven? Que una casa amb 
tanta personalitat es deixaria enderrocar 
tan fàcilment? 

 INFO + 
Edat:  

Primers lectors 
Lletra: 

Impremta  
Pàgines: 

48 
 

Format: 
Rústica 
Mides: 

14 x 21 cm  
 

ISBN:  
978-84-661-3965-6 

 
Preu: 

Amb IVA: 7.50€ 
 



 
Edat:  

A partir de 3 anys 
Pàgines: 

62 
 

Format: 
Rústica 
Mides: 

23,5 x 28 cm 
 

ISBN: 
978-84-661-3863-5 

 
Preu: 

Amb IVA: 19.95€ 
 

 INFO + 

De cartró 
Autora: Àngels Navarro 
Il·lustracions: Aina Bestard 
 
Deu models per construir joguines de cartró 
XXL i un patró a escala natural, per passar 
una bona estona amb la família o els amics, 
creant les pròpies joguines de mida gegant. 
Amb indicacions de diferents nivells de 
dificultat constructiva. 

10 MODELS per construir 
JOGUINES DE CARTRÓ XXL i 

un PATRÓ A ESCALA NATURAL 



 
Edat:  

A partir de 3 anys 
Pàgines: 

36 
 

Format: 
Cartoné 
Mides: 

26,7 x 26,7 cm 
 

ISBN: 
978-84-661-3759-1 

 
Preu: 

Amb IVA: 14.50€ 
 

 INFO + 

El lleó i el ratolí 
Autor: Esop, textos de Jenny Broom 
Il·lustracions: Nahta Nój 
 
Gràcies a un disseny i unes il·lustracions 
pensades per endinsar el lector en la 
màgia dels móns de paper, en aquest 
llibre el lector serà capaç d’alliberar un 
ratolí de les urpes d’un lleó només girant 
el full. 



 
Edat:  

A partir de 3 anys 
Pàgines: 

48 
 

Format: 
Rústica 
Mides: 

21 x 20 cm 
 

ISBN: 
978-84-661-3756-0 

 
Preu: 

Amb IVA: 9.95€ 
 

 INFO + 

Pinta amb les mans 
Autora i il·lustradora: Maïté Balart  
 
Només cal pintura i un pinzell. Sucar el 
dit a la pintura i posar la punteta al 
paper. O prémer més fort. O fer-ho amb 
el dit gros. O amb tota la mà. O només el 
palmell. O un dit sencer. O quatre dits 
tots junts. O amb el puny...  

• Per aprendre a dibuixar pintant, pas a 
pas, tota mena d’animals fent servir 
només les mans. 



 
Edat:  

A partir de 3 anys 
Pàgines: 

14 
 

Format: 
Cartoné 
Mides: 

16,5 x 37,5 cm 
 

ISBN: 
978-84-661-3959-5 

 
Preu: 

Amb IVA: 14.80€ 
 

 INFO + 

Digues on és gegant. La granja 
Autor i il·lustrador: Thierry Laval 
 
Un altre títol de la sèrie Digues on és 
Gegant, aquest cop per conèixer el món de 
la granja. Els menuts hauran de triar un dels 
animals de la doble pàgina interior i després 
buscar-lo a la solapa, enmig de tots els 
altres. 



La carta als Reis 
Tradicions en rodolins 
Autor: Antoni Dalmases 
Il·lustracions: Laura Miyashiro 
 
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... 

 INFO + 
Edat:  

A partir de 4 anys 
Pàgines: 

32 
 

Format: 
Rústica  
Mides: 

20 x 23 cm  
 

ISBN:  
978-84-661-3964-9 

 
Preu: 

Amb IVA: 5.60€ 
 



 INFO + 
Edat:  

A partir de 6 anys 
Pàgines: 

20 
 

Format: 
Cartoné 
Mides: 

26 x 28,50 cm  
Tirada: 

2.000 
 

ISBN:  
978-84-661-3858-1 

 
Preu: 

Amb IVA: 15.95€ 
 

Com va començar el món? 
Autor: Christiane Dorion 
Il·lustracions: Beverley Young 
 
Com va començar l’univers? D’on venim 
els humans? Com eren els nostres 
avantpassats? Per què les idees de Darwin 
van ser tan revolucionàries?  Com s’ho van 
fer els romans per crear un imperi tan 
extens? Quin futur ens espera? 



 INFO + 
Edat:  

A partir de 6 anys 
Pàgines: 

16 
 

Format: 
Cartoné 
Mides: 

26,50 x 28,30 cm  
 

ISBN:  
978-84-661-3865-9 

 
Preu: 

Sense IVA: 17.31€ 
Amb IVA: 18€ 

 

Animals gegants marins 
Autora: Marie Greenwood 

Il·lustracions: Peter Minister 
 
Aquest ampli dossier amb dades 
científiques, acurades il·lustracions i 
fotografies de paisatges reals, dóna a 
conèixer als lectors, amb molts detalls i 
anècdotes, els animals marins més 
grans del planeta. 



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... 

 INFO + 
Edat:  

A partir de 7 anys 
Pàgines: 

72 
 

Format: 
Rústica 
Mides: 

14 x 21 cm  
Tirada: 

1.500 
 

Codi: 
160350 

ISBN:  
978-84-661-3950-2 

 
Preu: 

Sense IVA: 6.73€ 
Amb IVA: 7.00€ 

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. 

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. 



 INFO + 
Edat:  

A partir de 8 anys 
Pàgines:  

64 
 

Format: 
Rústica 
Mides: 

21 x 21 cm  
 

ISBN:  
978-84-661-3952-6 

 
Preu: 

Amb IVA: 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. 
http://www.escriptors.cat/aut

ors/comelless/ 

Miniendevinalles 
Autor: Salvador Comelles 
Il·lustracions: Cristina Picazo 
 
Vint-i-dues lletres, dotze endevinalles 
per lletra... seràs capaç de resoldre-
les totes? 

http://www.escriptors.cat/autors/comelless/
http://www.escriptors.cat/autors/comelless/


El país dels 260 clons 
Autora: Meritxell Martí 
Il·lustracions: Xavier Salomó 
 
Una altra aventura de l'Estel i el Pol, en un 
viatge que els portarà a recórrer la història 
a bord d’una màquina del temps... O potser 
no és això el que passa? 
Les solucions les  trobareu a:  
www.e-cruilla.cat/maquinasolucions  

 INFO + 
Edat:  

A partir de 8 anys 
 

Pàgines: 
24 

Format: 
Cartoné 
Mides: 

27 x 33 cm 
 

ISBN:  
978-84-661-3957-1 

 
Preu: 

Amb IVA: 15.50€ 
 
 
 

http://www.e-cruilla.cat/maquinasolucions
http://www.e-cruilla.cat/maquinasolucions
http://www.e-cruilla.cat/maquinasolucions


Hamish i els aturamons 
Autor: Danny Wallace 
Il·lustracions: Danny Wallace 
 
Persones, animals, cotxes, motos, 
rellotges... Tot, tot aturat, i ben aturat. 
Menys l’Hamish! Viu al quart poble més 
avorrit d'Anglaterra, on mai -fins ara!- no 
hi havia res a destacar. El pitjor de tot, 
però, és que en Hamish aviat descobreix 
el motiu de tot plegat: Els terribles 
Aturamons tenen un pla per apoderar-se 
de la Terra. Com s'ho farà ell per salvar la 
humanitat? 

 INFO + 
 

Edat:  
A partir de 9 anys 

 
Pàgines: 

336 
Format: 
Rústica 
Mides: 

13 x 20 cm 
ISBN:  

978-84-661-3966-3 
 

Preu: 
Amb IVA: 12.50€ 

 
 
 

Primer volum d’una sèrie d’humor i misteri d’un grup 
de joves urbanites. 



 
Edat:  

A partir de 3 anys 
Pàgines: 

64 
 

Format: 
Cartoné 
Mides: 

17 x 24 cm 
 

ISBN: 
978-84-661-3967-0 

 
Preu: 

Amb IVA: 14.95€ 
 

 INFO + 

ABC. Fotos i grafies  
 
Un abecedari anglès-català que, de la mà de 
la revista Apartamento, ens introdueix a 
l’obra de grans fotògrafs de talla internacional 
com: Juergen Teller, Osma Harvilahti, Marco 
Velardi, Sean Beolcini, Ola Rindal... 

 El llibre ajuda al lector a la descoberta d’un 
primer vocabulari en anglès així com a 
comprendre i gaudir del llenguatge fotogràfic. 

 

UN ABECEDARI-VOCABULARI CATALÀ – ANGLÈS  
AMB FOTOGRAFIES DE 25 FOTÒGRAFS DE GRAN 

PRESTIGI INTERNACIONAL 

ELS AUTORS HAN CEDIT LES SEVES FOTOGRAFIES AMB 
FINS BENÈFICS: LA VENTA D’AQUEST LLIBRE DONARÀ 

SUPORT A FAMÍLIES AMB NENS AMB CÀNCER. 

Dels editors de la revista APARTAMENTO:  
Nacho Alegre i Omar Sosa  



El misteri del penalti invisible  
Els Futbolíssims, 7 
Autor: Roberto Santiago 
Il·lustracions: Enrique Lorenzo 
 
Quan bufa el vent del nord, a Gironeta hi pot 
passar qualsevol cosa. Que desapareguin els 
punts de penal del mig del camp de futbol, de 
sobte, quan el Pla de Dalt es juga el descens. 
Que ningú no sàpiga on és el Radu, 
l'encarregat de pintar-los. Que uns amics del 
pare del Paket, els Vallbona, arribin sense 
avisar i ho desgavellin tot...   

 INFO + 
Edat:  

A partir de 8 anys 
Pàgines: 

328 
  

Format: 
Rústica 
Mides: 

15 x 21,5 cm 
 

ISBN:  
978-84-661-3970-0 

 
Preu: 

Amb IVA: 9.95€ 



Connexions 
Autora: Elizabeth Steward 
 
La Sylvie i la seva família viuen en un camp de 
refugiats. Han hagut de fugir del Congo perquè la 
guerrilla ha mort 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 en una gran fàbrica de productes 
electrònics, 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. 
La Fiona és una adolescent canadenca que ha 
comès 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. 

 INFO + 
Edat: 

A partir de 12 anys 
Pàgines: 

304 
 

Format: 
Rústica 
Mides: 

15 x 21,5 cm  
 

ISBN:  
978-84-661-3874-1 

 
Preu: 

Amb IVA: 9.95€ 



Diferent. 
Autor: Andreas Steinhöfel 
 
263 dies després de l’accident, Fèlix es 
desperta a l’hospital. No recorda res de la 
seva vida anterior, presenta episodis 
recurrents de sinestèsia, actua de forma 
desconcertant, no sembla tenir emocions, 
és excessivament sincer en tot el que 
pensa i no coneix ningú. Tampoc a ell el 
coneix ningú. El coma l’ha fet canviar, i 
ben aviat tothom s’adona que Felix 
Winter ha deixat d’existir. Ha estat 
substituït per una altra 
persona. Cal un nou nom per a Fèlix. Un 
nom diferent. 

 INFO + 

Pàgines: 
256 

 
Format: 
Rústica 
Mides: 

15 x 21,5 cm 
 

ISBN:  
978-84-661-3962-5 

 
Preu: 

Amb IVA: 14.95€ 
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