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A PARTIR DE 3 ANYS

1. Rosegó arriba a l’escola
978-84-8131-338-3
978-84-8131-944-6 Castellà
978-84-8131-948-4 Anglés

2. Rosegó menja encisam
978-84-8131-339-0
978-84-8131-945-3 Castellà
978-84-8131-949-1 Anglés

3. Rosegó s’escapa
978-84-8131-340-6
978-84-8131-946-0 Castellà
978-84-8131-950-7 Anglés

4. Rosegó és Rosegona
978-84-8131-341-3
978-84-8131-947-7 Castellà
978-84-8131-951-4 Anglés

5. Una caca en el parc
978-84-8131-512-7

6. Les cadires fan festa
978-84-8131-513-4

7. Un pastís de poma
978-84-8131-514-1

8. El joc del mocador
978-84-8131-515-8

Vicen Córcoles 
Il·lustracions: Ada García

Contes que es desenvolupen a l’aula i a 
l’escola, com a escenaris bàsics i pròxims.  
Amb lletra MAJÚSCULA.

Cada llibre: 20 pàg. / 4,95 €
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A PARTIR DE 3 ANYS

Júlia Gómez i Fina Masgrau 
Il·lustracions: Lourdes Bellver

Propostes diverses per a entretindre 
i aprendre seguint el personatge de 
Marieta. Hi trobaràs jocs d’atenció i 
de relacionar; activitats de pintar, de 
resseguir i de completar, i també jocs 
amb lletres i números. Amb lletra 
MAJÚSCULA.

Cada llibre: 24 pàg. / 4,95 €

A partir de 3 anys

A partir de 5 anys

1. Juga amb Marieta 1
978-84-8131-609-4
978-84-8131-610-0 Castellà

2. Juga amb Marieta 2
978-84-8131-611-7
978-84-8131-612-4 Castellà

3. Juga amb Marieta 3
978-84-8131-613-1
978-84-8131-614-8 Castellà

4. Juga amb Marieta 4
978-84-8131-743-5
978-84-8131-744-2 Castellà

5. Juga amb Marieta 5
978-84-8131-745-9
978-84-8131-746-6 Castellà

1. Juga amb Marieta 1
978-84-8131-631-5
978-84-8131-632-2 Castellà

2. Juga amb Marieta 2
978-84-8131-633-9
978-84-8131-634-6 Castellà
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A PARTIR DE 5 ANYS

1. Vocals
978-84-8131-664-3

2. M, l, n, p, s
978-84-8131-665-0

3. T, d
978-84-8131-666-7

4. Ca, co, cu, -c, que, qui, h
978-84-8131-667-4

5. R-, -rr-, -r-, -r
978-84-8131-668-1

Júlia Gómez i Fina Masgrau 
Il·lustracions: Lourdes Bellver

Col·lecció amb deu títols per a 
l’aprenentatge progressiu de l’escriptura 
on es treballen les diferents grafies a 
partir d’un vocabulari bàsic. 

Cada llibre: 32 pàg. / 3,20 €

Fina Masgrau 
Il·lustracions: Lourdes Bellver

Col·lecció amb vint títols per a l’aprenentatge progressiu 
de la lectura on es treballen els diferents sons i grafies a 
partir d’un vocabulari bàsic. Tots els contes possibiliten 
una lectura comprensiva a partir de xicotetes històries.

Hi ha versió amb lletra MAJÚSCULA: del número 1 al 
número 10 
Hi ha versió amb lletra lligada: del número 1 al número 20

Cada llibre: 12 pàg. / 3,20 €

6. B, v
978-84-8131-669-8

7. Ll, q, f, ny
978-84-8131-670-4

8. Ga, go, gu, gue, gui / ja, jo, ju
978-84-8131-671-1

9. Ce, ci, ç, -ss-, -s, z
978-84-8131-672-8

10. L, l·l, x, tx, ig
978-84-8131-673-5

1. Ui, ui (vocals)
978-84-8131-644-5
978-84-8131-727-5 (majúsc.)

2. La mel (m, l)
978-84-8131-645-2
978-84-8131-728-2 (majúsc.)

3. La mona (n, p)
978-84-8131-646-9
978-84-8131-729-9 (majúsc.)

4. El meu ós (s)
978-84-8131-647-6
978-84-8131-730-5 (majúsc.)

5. A l’escola  
(ca, co, cu, -c)
978-84-8131-648-3
978-84-8131-731-2 (majúsc.)

6. La pilota (t)
978-84-8131-649-0
978-84-8131-732-9 (majúsc.)

7. Els indis (d)
978-84-8131-650-6
978-84-8131-733-6 (majúsc.)

8. L’equip (que, qui, h)
978-84-8131-651-3
978-84-8131-734-3 (majúsc.)

9. El país Ratolina  
(r-, rr-)
978-84-8131-652-0
978-84-8131-735-0 (majúsc.)

10. El pardalet (-r-, -r)
978-84-8131-653-7
978-84-8131-736-7 (majúsc.)

11. El meu amic Balta  
(b)
978-84-8131-654-4

12. L’estora voladora (v)
978-84-8131-655-1

13. El llapis (ll, q)
978-84-8131-656-8

14. Tendes de campanya 
(f, ny)
978-84-8131-657-5

15. La gata i el gos  
(ga, go, gu / gue, gui)
978-84-8131-658-2

16. El circ (ç, ce, ci, ss)
978-84-8131-659-9

17. L’aniversari de Roseta 
(-s-, z)
978-84-8131-660-5

18. Jordi i Joana (ja, jo, 
ju / ge, gi)
978-84-8131-661-2

19. La bruixa Rodamons 
(ix, l·l)
978-84-8131-662-9

20. Punxa (x, tx, ig)
978-84-8131-663-6
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A PARTIR DE 5 ANYS

30. Marieta se’n va  
al mercat
978-84-17588-25-0 Manuscrita
978-84-17588-24-3 Majúscula
978-84-17588-26-7 Castellà

Marieta sempre està preparada 
per a viure noves aventures. En 
aquest llibre, anirà per primera 
vegada al mercat!

29. Marieta pinta
978-84-8131-375-8 Manuscrita
978-84-8131-376-5 Majúscula
978-84-8131-383-3 Castellà

En Marieta pinta descobrirem 
que la rata Marieta té molta 
imaginació, perquè li agrada 
molt pintar amb tots els colors 
que té a l’abast. 

25. Marieta i el Cap d’Any
978-84-15554-17-2 Manuscrita
978-84-15554-18-9 Majúscula
978-84-15554-19-6 Castellà
978-84-8131-903-3 TD Valencià
978-84-8131-904-0 TD Castellà

Quan arriba Cap d’Any, Marieta 
saluda i recorda tots els 
mesos passats al llarg de 
les estacions, amb les seues 
festes, tradicions i sorpreses.

26. Marieta fa disbarats
978-84-15554-20-2 Manuscrita
978-84-15554-21-9 Majúscula
978-84-15554-22-6 Castellà

Marieta és activa, curiosa, 
imaginativa i ràpida. Ràpida, 
inclús, per a fer disbarats 
menuts i grans. Tots ens fan 
somriure.

28. Marieta, amb qui 
estàs?
978-84-8131-355-0 Manuscrita
978-84-8131-356-7 Majúscula
978-84-8131-374-1 Castellà

La rata Marieta sempre té 
noves aventures per contar. 
Aquesta vegada coneixem els 
amics de Marieta, que en són 
molts i molt diversos.

24. Marieta es vesteix
978-84-8131-884-5 Manuscrita
978-84-8131-885-2 Majúscula

En aquest llibre, la 
protagonista aprén a vestir-se, 
una de les destreses socials 
pròpies de l’edat.

27. Marieta al circ
978-84-15554-23-3 Manuscrita
978-84-15554-24-0 Majúscula
978-84-15554-25-7 Castellà

Una màgia doble en aquesta 
aventura: la de l’escenari 
màgic per excel·lència i la de 
la protagonista, capaç de viure-
ho tot amb il·lusió.

23. Marieta grangera
978-84-8131-795-4 Manuscrita
978-84-8131-796-1 Majúscula
978-84-8131-797-8 Castellà
978-84-8131-784-8 TD Valencià
978-84-8131-785-5 TD Castellà

«A la granja de Marieta hi 
ha cavalls, vaques, porcs, 
ànecs, conills, un gall i alguns 
grills.» I Marieta, que és molt 
treballadora, té cura de tots 
amb molta estima.

Fina Masgrau 
Il·lustracions: Lourdes Bellver

La rata Marieta, la protagonista dels contes, és 
un personatge fascinant, tendre i divertit. Amb 
lletra manuscrita i amb lletra MAJÚSCULA.

Cada llibre: 16 pàg. / 6 €

Versió en tapa dura (TD): 6 €
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A PARTIR DE 5 ANYS

22. Marieta fa teatre
978-84-8131-792-3 Manuscrita
978-84-8131-973-0 Majúscula
978-84-8131-794-7 Castellà
978-84-8131-782-4 TD Valencià
978-84-8131-783-1 TD Castellà

«Un, dos, tres, quatre, Marieta vol fer 
teatre. Pastafí també s’hi ha apuntat 
amb altres ratolins del veïnat.» 
Descobreix la manera de fer una obra 
de teatre amb la rata Marieta.

21. Marieta va d’acampada
978-84-8131-541-7 Manuscrita
978-84-8131-576-9 Majúscula
978-84-8131-542-4 Castellà
978-84-8131-547-9 TD Valencià
978-84-8131-548-6 TD Castellà

Marieta i Pastafí van d’acampada a les 
muntanyes, on faran nous amics i es 
banyaran al riu.

20. Marieta i l’aigua
978-84-8131-543-1 Manuscrita
978-84-8131-575-2 Majúscula
978-84-8131-544-8 Castellà
978-84-8131-549-3 TD Valencià
978-84-8131-550-9 TD Castellà

Marieta ens mostra com gaudeix amb 
l’aigua. Fins i tot, els dies de pluja.

19. Marieta metgessa
978-84-8131-539-4 Manuscrita
978-84-8131-574-5 Majúscula
978-84-8131-540-0 Castellà
978-84-8131-545-5 TD Valencià
978-84-8131-546-2 TD Castellà

«Xarops, herbetes, medicaments.» 
Marieta metgessa té remeis per a tots 
els seus amics malalts.

18. Marieta fa una cabanya
978-84-8131-443-4 Manuscrita
978-84-8131-500-4 Majúscula
978-84-8131-477-9 Castellà

Marieta i Pastafí fan una cabanya on 
s’amagaran per protegir-se dels gats i 
dels llops malvats.

17. Marieta de festa major
978-84-8131-442-7 Manuscrita
978-84-8131-499-1 Majúscula
978-84-8131-476-2 Castellà

Al costat de Marieta, farem 
un recorregut per les diferents 
manifestacions de les nostres festes.

16. Marieta fa màgia
978-84-8131-444-1 Manuscrita
978-84-8131-501-1 Majúscula
978-84-8131-478-6 Castellà

Marieta, fent màgia, trau del seu 
barret foradat coses sorprenents, com 
ara «pallassos tirant serpentines a 
cabassos».

15. Marietaaaa..., on ets?
978-84-8131-268-3 Manuscrita
978-84-8131-497-7 Majúscula
978-84-8131-299-7 Castellà

«Marieta s’ha amagat i Pastafí la 
crida desesperat.» Llegint el conte, 
descobrirem tots els llocs on Marieta 
s’amaga.

14. Marieta va a la fira
978-84-8131-267-6 Manuscrita
978-84-8131-498-4 Majúscula
978-84-8131-298-0 Castellà

Marieta va a la fira, on pujarà als 
cavallets, als cotxes de xoc, al tren de 
la bruixa i fins i tot a la nòria.

13. Marieta cuinera
978-84-8131-266-9 Manuscrita
978-84-8131-496-0 Majúscula
978-84-8131-297-3 Castellà
978-84-8131-505-9 TD Castellà

«Quan Marieta té fam no pega cap 
bram. Es posa un davantal i fa un 
menjar com cal.» Amb aquest conte, 
descobrirem les habilitats culinàries de 
la nostra amiga.

12. Marieta valenta
978-84-8131-159-4 Manuscrita
978-84-8131-819-7 Majúscula
978-84-8131-365-9 Castellà

En aquest conte veurem com Marieta 
serà valenta i plantarà cara als 
fantasmes, a les bruixes i a la foscor.

11. Marieta esportista
978-84-8131-160-0 Manuscrita
978-84-8131-818-0 Majúscula
978-84-8131-362-8 Castellà

Hi veurem com Marieta juga a futbol, 
a bàsquet, esquia, nada, fa atletisme i 
més coses.

10. Marieta inventora
978-84-8131-161-7 Manuscrita
978-84-8131-817-3 Majúscula
978-84-8131-364-2 Castellà

«Marieta té idees lluminoses i fa 
màquines enginyoses.»

9. Marieta s’enfada
978-84-8131-099-3 Manuscrita
978-84-8131-816-6 Majúscula

Marieta i Pastafí s’enfaden i estan uns 
quants dies sense parlar-se ni jugar 
junts, però a la fi fan les paus i tornen 
a ser amics.

8. Marieta conductora
978-84-8131-098-6 Manuscrita
978-84-8131-823-4 Majúscula

Marieta serà conductora de cotxe, de 
moto, de bicicleta, de tractor i, fins i tot, 
de tren i d’avió!

7. Marieta fotògrafa
978-84-8131-097-9 Manuscrita
978-84-8131-825-8 Majúscula

Marieta «va pel món com una turista 
fent fotos d’artista».

6. Marieta es disfressa
978-84-87693-26-7 Manuscrita
978-84-8131-822-7 Majúscula

La rata Marieta té una cistella plena 
de roba i juga a ser pallassa, bruixa i 
domadora.

5. Marieta somia
978-84-87693-27-4 Manuscrita
978-84-8131-815-9 Majúscula
978-84-8131-363-5 Castellà
978-84-8131-507-3 TD Castellà

Cada nit, Marieta somia un personatge 
dels contes populars més coneguts.

4. Marieta fa música
978-84-87693-25-0 Manuscrita
978-84-8131-814-2 Majúscula

Marieta toca tots els instruments 
musicals per tal de despertar el seu veí 
Pastafí.

3. Marieta juga
978-84-87693-10-6 Manuscrita
978-84-8131-826-5 Majúscula

Mostra els diferents jocs que fan 
passar bons moments al nostre 
personatge.

2. Marieta i el telèfon
978-84-87693-09-0 Manuscrita
978-84-8131-813-5 Majúscula

Ens explica les converses telefòniques 
de Marieta amb el seu amic ratolí 
Pastafí a través de les cançons 
infantils més conegudes.

1. La rata Marieta
978-84-87693-08-3 Manuscrita
978-84-8131-821-0 Majúscula
978-84-8131-294-2 Castellà
978-84-8131-503-5 TD Castellà

En aquest conte em coneixereu: soc la 
rata Marieta i no pare mai quieta.
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A PARTIR DE 5 ANYS

Contes il·lustrats a tot color, de formats 
diferents, però tots fantàstics.

Un món de dones 
extraordinàries
Eva Prada
88 pàg. / 18,95 €
978-84-8131-675-9
978-84-9142-159-7 Castellà

Una volta pels cinc continents 
i per totes les èpoques de la 
humanitat per a descobrir que 
les dones sempre han sigut 
protagonistes i conéixer noms 
propis que mai haurien d’haver 
caigut en oblit.

La vida dels miniherois 
Olivier Tallec
48 pàg. / 15,95 €
978-84-8131-643-8
978-84-9142-091-0 Castellà

Els miniherois tenen una vida 
apassionant, però també 
tenen missions que voldrien 
rebutjar... com endreçar 
l’habitació! Després de llegir 
aquest llibre, de segur que 
t’adones que coneixes més 
d’un miniheroi...

Fruits i fruites
Gerda Muller
32 pàg. / 16,95 €
978-84-8131-674-2
978-84-9142-158-0 Castellà

La protagonista d’El meu hort 
torna a descobrir moltes coses 
interessants sobre els conreus 
agrícoles amb els seus 
familiars. Sofia viurà una nova 
aventura campestre durant les 
seues vacances.

NO-FICCIÓ

NO-FICCIÓ NO-FICCIÓ

Els robots no tenen pressa
Alberto Pieruz
40 pàg. / 16,95 €
978-84-8131-568-4
978-84-9142-067-5 Castellà

Lluc odia els horaris. Tampoc 
li agraden gens les normes del 
senyor Minutti, tan escrupolós 
i estricte com la seua rutina. 
Ambdós necessiten saber quin 
és l’autèntic valor del temps.

El meu hort
Gerda Muller
32 pàg. / 16,95 €
978-84-8131-397-0
978-84-9142-068-2 Castellà

Sofia viu a la ciutat, però passa 
les vacances a cals iaios, al 
camp. Tenen un magnífic hort 
amb verdures. Per primera 
vegada podrà plantar el que 
més li agrade i tenir-ne cura. 
Sembrar, plantar, collir... Sofia 
descobrirà els misteris de 
les plantes i els secrets que 
s’amaguen davall de la terra.

L’abecedari fantàstic  
de Potam, l’elefant
Montse Gisbert
64 pàg. / 16,95 €
978-84-17588-45-8
978-84-9142-405-5 Castellà

Amb Potam l’elefant, farem un 
fantàstic passeig per les lletres 
de l’abecedari. La imaginació 
de les frases i les il·lustracions 
de Montse Gisbert despertaran 
en els xiquets el desig 
d’aprendre a llegir.
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A PARTIR DE 5 ANYS

Dis-li-ho a la mare 
Dis-li-ho al pare
Cristina Petit
Il·lustracions: AntonGionata 
Ferrari
32 pàg. / 16,95 €
978-84-8131-384-0
978-84-9845-817-6 Castellà

Els pares de Martí estan molt 
ocupats i no poden prestar-li 
molta atenció... Serà per això 
que mai li diuen que no? Què 
passarà després de tot un dia 
d’entremaliadures a voluntat?

Ara em dic Joana
Jessica Walton
Il·lustracions:  
Dougal MacPherson
32 pàg. / 16,95 €
978-84-8131-394-9
978-84-9142-052-1 Castellà

Martí i l’osset Joan juguen 
cada dia. Però un dia, l’osset 
està trist. Xiquet o xiqueta? 
Només cadascú sap què és i 
com se sent, i davant d’això, 
el més important és l’amistat. 
Una història sobre la diversitat 
de gènere.

Bon Llopnadal
Jesús Aznar
Il·lustracions: Blanca BK
32 pàg. / 15,95 €
978-84-8131-988-0
978-84-8131-987-3 Castellà

Una versió sorprenent i original 
de contes clàssics, narrada pels 
seus tres llops protagonistes, 
que volen viure el Nadal com 
tot el veïnat. A través de les 
seues històries descobriràs que 
de vegades el llop no és tan 
ferotge com el pinten.

Zisosaure
Agnès de Ryckel
20 pàg. / 15,95 €
978-84-8131-847-0

Un llibre que naix de 
Les endevinalles de Llorenç, 
però va més enllà, ja que 
en totes les endevinalles 
busquem Zisosaure, a qui 
només trobem al final. Pel 
camí, gaudim de la sorpresa 
de descobrir altres animals 
cada volta que despleguem la 
pàgina. Sorprenent!

L’aventura de Kiko
Irene Blasco
36 pàg. / 15,95 €
978-84-8131-879-1
978-84-8131-880-7 Castellà

El dia que la mare va encarregar 
a Kiko que tinguera cura del 
germà menut, es va sentir el 
pollet més orgullós del món. 
El que no sabia és que seria el 
començament d’una aventura 
molt perillosa... Una història que 
ens ajuda a entendre el sentit 
de la responsabilitat i el valor 
de l’enginy.

Per què vivim als afores 
de la ciutat
Peter Stamm
Il·lustracions: Jutta Bauer
40 pàg. / 16,95 €
978-84-8131-780-0
978-84-8131-781-7 Castellà

Un viatge meravellós a través 
d’un món extens i temptador, 
on ningú no s’ha de preguntar 
què és real i què no ho és. Hi 
participem fàcilment amb tots 
els sentits i plens de curiositat. 
Una recerca del lloc on ens 
agradaria sentir-nos com a casa.

Els invents de Malvina
André Neves
32 pàg. / 16,95 €
978-84-8131-388-8
978-84-9142-007-1 Castellà

Malvina té una gran 
capacitat per a crear coses 
increïbles. Entre els seus 
invents hi ha una màquina 
per a tranquil·litzar la ment 
preocupada de la mare. Però 
el resultat d’aquest últim invent 
és terrible per a ella. Per sort, 
la mare l’ajudarà.

Feliu, rei de les ovelles
Olivier Tallec
32 pàg. / 16,95 €
978-84-8131-011-5
978-84-9845-702-5 Castellà

Un dia mentre una ovella 
pasturava, el vent deixa caure 
al seu costat una corona. 
Després d’emprovar-se-la, 
decideix alçar-se sobre les potes 
del darrere i escollir una branca 
com a ceptre. Així, l’atzar el 
converteix en el rei de les ovelles, 
i per això, es deixarà portar per 
l’embriaguesa del poder.

9
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Potam i els colors
Montse Gisbert
36 pàg. / 15,95 €
978-84-8131-601-8
978-84-8131-602-5 Castellà

«Potam posa la trompa a 
sobre del paper. Després el 
cap, una pota i dues potes... 
Ja és dins del paper blanc! 
Per sort, ha portat amb ell 
uns llapis de colors.» I amb 
ells i amb la força poètica de 
la seua autora, ens ajuda a 
descobrir la màgia del color.

Les coses que guarde
Mónica Gutiérrez Serna
28 pàg. / 15,95 €
978-84-8131-765-7

«Les coses que em semblen 
importants, les vaig posant 
totes dins del meu cap, 
però n’hi ha d’altres de tan 
especials que m’estime més 
guardar-les en un altre lloc...»

El temps
Laura González
Il·lustracions: Aina Cordoncillo
36 pàg. / 15,95 €
978-84-8131-896-8

I si un dia fores una xiqueta 
curiosa que decideix 
preguntar què és el temps? 
T’adonaries que és una 
cosa que tots compartim, 
però que sentim de maneres 
molt diferents.

Gallons de taronja
Françoise Legendre
Il·lustracions: Natali Fortier
32 pàg. / 15,95 €
978-84-8131-778-7

Petra viu en un poble menut, 
al sud d’Andalusia. Cada matí 
el seu avi, Pepe Juanito, la 
desperta oferint-li una taronja 
acabada de collir. Després la 
veu anar-se’n cap a l’escola. 
Cada vesprada l’espera a la 
plaça del poble, però un dia 
Petra no el troba assegut al 
banc de sempre...

L’almanagat
Adeline Ysac
Il·lustracions: Montse Gisbert
86 pàg. / 15,95 €
978-84-8131-828-9
978-84-8131-829-6 Castellà

Gràcies a nombrosos contes, 
poesies, jocs de llengua, 
acròstics, receptes de cuina i 
endevinalles, el gat no tindrà 
cap secret per a vosaltres! O en 
tindrà tan sols alguns. Després 
d’haver llegit aquest àlbum 
extraordinari, tots esdevindreu 
autèntics amics dels gats.

Un conte de cigonyes
Antonio Ventura
Il·lustracions: Leticia 
Ruifernández
24 pàg. / 16,95 €
978-84-8131-858-6
978-84-8131-859-3 Castellà

Totes les cultures expliquen 
d’una manera màgica 
l’arribada dels bebés. En la 
nostra, les cigonyes hi tenen 
molt a veure, i en aquest conte 
ens expliquen un secret.

Anna, la sargantana
Irene Blasco
28 pàg. / 15,95 €
978-84-8131-598-1

«Anna és una sargantana 
a qui l’encisa el sol. Passa 
el dia amunt la panxa i es 
diverteix de debò. Però va 
molt despistada, perquè, 
la molt penjada, creu que és 
un camaleó, com el seu oncle 
Ramon!» Una història divertida 
que ens invita a preguntar-nos 
qui som.

Les menudes (i grans) 
emocions de la vida
Montse Gisbert
74 pàg. / 16,95 €
978-84-15554-04-2
978-84-9845-790-2 Castellà

Llibre il·lustrat amb colors 
delicats; ens aproxima a la 
comprensió dels sentiments 
que experimentem, de les 
emocions que vivim: la 
timidesa, la por, l’alegria, 
l’exclusió, l’orgull, l’amistat... 
Un llibre que ens ensenya a 
viure i a comprendre’ns.
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El capità no recorda  
el seu nom
Nicolai Troshinsky
28 pàg. / 15,95 €
978-84-8131-767-1
978-84-8131-768-8 Castellà

A vegades, oblidem on hem 
deixat les claus, o l’aniversari 
d’un amic. Oblidar el nostre 
nom és més difícil, però a un 
capità molt aventurer li va 
passar.

Què li passa a Laia?
Javier Sobrino
Il·lustracions: Pablo Amargo
34 pàg. / 15,95 €
978-84-8131-714-5
978-84-8131-713-8 Castellà

Gran recull de mentides 
il·lustrades
Aitana Carrasco
48 pàg. / 15,95 €
978-84-8131-749-7
978-84-8131-750-3 Castellà

Als adults els agrada mentir. 
En l’àlbum trobem una bona 
mostra de les mentides més 
habituals i estratègies per a 
protegir-se’n. Humor, innovació 
formal i unes il·lustracions 
extraordinàries.

El segle més nou del món
Teresa Duran
Il·lustracions: Montse Gisbert
32 pàg. / 16,95 €
978-84-8131-348-2
978-84-8131-347-5 Castellà

Aquest llibre és una manera 
fantàstica de fer descobrir 
el concepte de temps als 
infants. Les il·lustracions 
són una explosió de llum 
i suggeriments. Conté un 
apartat documental sobre el 
temps al final del llibre.

El bebé més dolç del món
Montse Gisbert
32 pàg. / 16,95 €
978-84-8131-237-9

Montse Gisbert ens descobreix 
en aquest àlbum la vida de 
les abelles, i en l’apartat de 
coneixements, ens ensenya 
mil coses sobre la fabricació 
de la mel.

Taurons d’aigua dolça
Rosana Zaera
Il·lustracions: Miguel Guijarro
24 pàg. / 15,95 €
978-84-8131-367-3
978-84-8131-366-6 Castellà

Aquesta és la història 
il·lustrada de la passió d’un 
xiquet pels taurons. A bord de 
«la vella banyera», ens narrarà 
les seues aventures amb els 
taurons.

El bebé més gran del món
Carmela Mayor
32 pàg. / 16,95 €
978-84-8131-180-8

Àlbum a tot color sobre 
l’embaràs de la senyora 
Balena i el naixement del seu 
fill: el bebé balena. A més 
del conte, al final del llibre, el 
lector hi troba un apartat de 
coneixements sobre aquests 
grans mamífers.

Un somni redó
Juan Carlos Chandro
Il·lustracions: Gonzalo Izquierdo
28 pàg. / 15,95 €
978-84-8131-272-0
978-84-8131-273-7 Castellà

Relat circular sobre els 
desitjos que tots tenim quan 
somiem. Sempre pensem que 
els altres estan en una situació 
millor que la nostra, però 
potser els altres pensen que 
som nosaltres els qui tenim 
una situació privilegiada.
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1. Mans
978-84-8131-400-7
978-84-8131-786-2 Castellà

2. Pèls
978-84-8131-401-4
978-84-8131-787-9 Castellà

3. Ulls
978-84-8131-402-1
978-84-8131-788-6 Castellà

4. Nassos
978-84-8131-403-8
978-84-8131-789-3 Castellà

5. Peus
978-84-8131-404-5
978-84-8131-790-9 Castellà

6. Culs
978-84-8131-405-2
978-84-9142-014-9 Castellà

JuanolO

Presenta, amb sentit de l’humor, diferents parts del 
cos emprant frases fetes i expressions col·loquials 
de la llengua. Amb lletra d’impremta.

Cada llibre: 32 pàg. / 6,50 €

JuanolO

Les persones escollim i gaudim de manera diversa 
i plural les relacions personals, així com les 
maneres de vestir, de jugar, d’alimentar-nos...

Cada llibre: 28 pàg. / 6,50 €

1. Ens barregem!
978-84-8131-595-0
978-84-8131-596-7 Castellà

Els humans ens barregem 
de moltes maneres entre 
amics, entre veïns, quan 
eixim al carrer a passejar, 
quan comprem el pa, etc.

2. Ens agradem!
978-84-8131-593-6
978-84-8131-594-3 Castellà

Aquest llibre demostra que 
no importa qui ens agrade, 
sinó que qui ens agrada, ens 
agrade molt.

3. Ens vestim!
978-84-8131-627-8
978-84-8131-628-5 Castellà

A Ens vestim!, JuanolO 
reflexiona sobre els diversos 
vestuaris que emprem els 
humans. Així, ens mostra 
com ens vestim per a 
treballar, per a estudiar, per a 
jugar, per a anar a la platja o 
per a ocasions importants.

4. Ens alimentem!
978-84-8131-629-2
978-84-8131-630-8 Castellà

L’autor reflexiona sobre les 
diverses menjades que fem 
al llarg del dia, sobre els 
diferents tipus d’aliments i 
plats que ingerim i, també, 
sobre la tipologia de 
«menjadors», ja que no és 
el mateix ser vegetarià que 
carnívor.

A PARTIR DE 5 ANYS
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Contes, poemes, propostes teatrals... 
per a descobrir el plaer de llegir.  
Amb lletra d’impremta.

Cada llibre: 24 pàg. / 7,20 €

Versió en tapa dura: 8,50 €

48. La Península  
del Tresor
Daniel Monedero
Il·lustracions: Paula Alenda
978-84-8131-912-5
978-84-8131-941-5 Castellà
978-84-8131-913-2 TD Valencià 
978-84-8131-914-9 TD Castellà 

La Península del Tresor narra el 
viatge d’un xiquet africà amb 
la seua família, cercant una 
vida millor, cap a un lloc que 
podria ser Espanya.

44. Pessics per a  
tota la setmana
Júlia Villaescusa
Il·lustracions: Alicia Merelo
978-84-8131-820-3
978-84-8131-773-2 TD Valencià 
978-84-8131-774-9 TD Castellà 

«Carme, la mare de Guillem, 
està preocupada, perquè el 
fill oblida moltes vegades ser 
respectuós amb les persones 
que l’envolten.» Espera que 
Pessic puga ajudar-la.

43. Carmina, la pingüina 
que ve de l’Argentina
Pep Castellano
Il·lustracions: Canto Nieto
978-84-8131-775-6 TD Valencià 
978-84-8131-776-3 TD Castellà 

Un conte divertit per a 
reflexionar amb una família 
«diferent i rara» sobre un tema 
d’actualitat com és el canvi 
climàtic.

42. El menjanúvols
Jasmina Llobet
978-84-8131-770-1
978-84-8131-771-8 TD Valencià 

Menjar dos quilos de núvols 
diaris, pot ser un bon remei per 
a la calvície? Amb la lectura 
d’aquest conte resoldràs 
l’enigma i el seu protagonista 
gegant et farà somriure.

47. A la botiga no hi ha  
qui s’entenga
Fran Nuño
Il·lustracions: Sergio Membrillas
978-84-8131-915-6
978-84-8131-930-9 Castellà
978-84-8131-916-3 TD Valencià 
978-84-8131-917-0 TD Castellà

Aquest conte narra l’aldarull que 
es formà un dia en una xicoteta 
ciutat quan els seus habitants, 
per a fer les seues compres, 
misteriosament s’equivocaven 
de botiga. Els comerciants no 
comprenien res.

46. Ara va d’animals
Irene Verdú
Il·lustracions: Lourdes Bellver
978-84-8131-872-2 TD Valencià
978-84-8131-873-9 Castellà

Tant si eres gos com si eres 
gat, ratolí o lloro, adult o 
xiquet, aquest llibre et divertirà 
amb les seues poesies tendres 
i senzilles, plenes d’humor, 
d’amor i de moltes coses més.
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41. La mirada d’Ahmed
M. Dolors Pellicer
Il·lustracions: Eva Garcés
978-84-8131-754-1 TD Valencià
978-84-8131-748-0 TD Castellà 

Una mirada realista i alhora 
tendra sobre l’adaptació a 
casa nostra dels infants que 
venen de lluny.

37. Negre com la xocolata
Teresa Giménez
978-84-8131-605-3
978-84-8131-606-3 Castellà

Lusambo és un xiquet negre 
com la xocolata perquè va 
nàixer al Congo. Al Congo, 
tothom és del color de la 
xocolata. Un dia, uns pares 
blancs van anar a buscar-lo. 
Quan Lusambo els va veure 
es va espantar: eren blancs i 
descolorits!

36. La nit de les tortugues
Luisella Grondona
978-84-8131-603-2
978-84-8131-604-9 Castellà

«És la nit de les tortugues! Una 
vegada a l’any, protegides per 
la foscor, abandonen la mar 
per pondre els ous en l’arena. 
Tots, ansiosos, les estem 
esperant.»

35. Un parc de paper, 
a l’abril
Júlia Villaescusa
Il·lustracions: Eva Garcés
978-84-8131-589-9
978-84-8131-590-5 Castellà
978-84-8131-591-2 TD Valencià 
978-84-8131-592-9 TD Castellà 

Aquesta és la història d’un 
parc que esdevé màgic un dia 
a l’any. Aquell dia, les xiquetes 
i els xiquets han de passar 
per tots els arbres i recollir el 
fruit especial i sorprenent de 
cadascun d’ells.

34. Per què els gats  
miren la lluna?
Montse Torrents
Il·lustracions: Matilde Portalés
978-84-8131-577-6
978-84-8131-578-3 Castellà
978-84-8131-581-3 TD Valencià
978-84-8131-582-0 TD Castellà

Poemes deliciosos i fàcils 
de memoritzar il·lustrats 
per Matilde Portalés amb el 
seu estil propi, ple de color 
i tendresa. La millor manera 
d’aproximar els infants a la 
poesia.

40. Mare bracet
Teresa Giménez
978-84-8131-617-9

Pau i Martina no comparteixen 
la mare, cadascú pensa que 
és d’ell. «Meua, meua!», criden 
tots dos i estiren, estiren i 
estiren fins que la mare es 
trenca per la meitat. Què es 
pot fer per tornar a tenir una 
mare sencera?

38. L’elefant Pepo
Lidón Forcada
Il·lustracions: Calo
978-84-8131-607-0
978-84-8131-608-7 Castellà

Pepo és un elefant amb un 
gran problema: no sap per a 
què serveix això tan llarg que li 
ix des del nas i li arriba fins a 
terra. Amb l’ajuda del seu amic 
Quico, Pepo intentarà trobar 
una resposta i finalment en 
trobarà més d’una.

39. El secret dels titelles
Enric Batiste
Il·lustracions: Mercé Galí
978-84-8131-623-0
978-84-8131-624-7 Castellà

David està trist perquè pensa 
que ja no val la pena ser 
titellaire. En canvi, els seus 
titelles pensen que encara 
queden moltes coses per fer. 
Així que l’ombra Xinaxana 
revelarà un secret.
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33. Les fotos de Fermí
Felipe Giménez
978-84-8131-579-0
978-84-8131-580-6 Castellà
978-84-8131-583-7 TD Valencià
978-84-8131-584-4 TD Castellà

L’autor ha dibuixat un àlbum 
de fotografies explicades 
pel mateix Fermí, que ens 
permeten conéixer les 
preocupacions i els desitjos 
dels xiquets i de les xiquetes.

27. Els tocacels
Anna Obiols
978-84-8131-370-3

Anna Obiols trena un conte 
d’amistat amb un fil màgic que 
uneix uns ocells inventats per 
ella, com pot unir també els 
lectors i les lectores infantils.

31. La vaca i la mosca
Luisella Grondona
978-84-8131-552-3
Llegenda eritrea. La mosca 
ens demostra que és millor ser 
menuda, però intel·ligent, que 
no gran, però ximple.

24. Llegenda ugandesa
Istvan
978-84-8131-265-2
978-84-8131-264-5 Castellà

Istvan, un reconegut 
il·lustrador argentí que domina 
la tècnica del collage, ens 
regala una bella i exòtica 
llegenda d’Uganda.

32. Pessic, pessigant...  
pessigolles per tot l’any
Júlia Villaescusa
Il·lustracions: Alicia Merelo
978-84-8131-554-7
978-84-8131-555-4 Castellà

A Anna, els seus pares li 
regalen un ninot anomenat 
Pessic que li ensenyarà a 
administrar el temps i a gaudir 
de les activitats pròpies de 
cada estació de l’any.

26. La tortuga Caterina
Carme Miquel
Il·lustracions: Matilde Portalés
978-84-8131-368-0
978-84-8131-372-7 Castellà

Un senzill conte d’animals amb 
una tortuga com a protagonista 
i els colors com a contrapunt. 
La vivacitat dels dibuixos 
estimula la lectura, com ho fa 
també el domini popular de 
l’autora.

30. Una família amb d...
Josep Chapa
Il·lustracions: Marisa Falcó
978-84-8131-510-3

Un conte divertidíssim on 
coneixerem els diferents 
membres desmemoriats, 
distrets i despistats d’una 
família i les seues aventures.

22. Versos al sol
Empar de Lanuza
Il·lustracions: Matilde Portalés
978-84-8131-337-6

Recull de poemes de 
la coneguda escriptora 
valenciana, plens de 
musicalitat i de ritme. Dibuixos 
suaus amb molta sensibilitat.
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17. El fantasma  
dels ulls blaus
Llorenç Giménez
Il·lustracions: Manuel Granell
978-84-8131-103-7

Una de les històries de misteri 
i d’humor de Llorenç, el 
contacontes.

14. No vull posar-me  
aquesta roba
Carles Cano
Il·lustracions: Rosa Anna 
Crespo i Enric Soler
978-84-8131-057-3
978-84-8131-417-5 Castellà

En aquest conte divertidíssim 
trobem una mare encisada pels 
contes i disposada a estimular 
la imaginació i la fantasia 
del seu fill a través del seu 
vestuari.

16. Les dues velles i  
els dotze mesos
Teresa Duran
Il·lustracions: Elena Ferrer
978-84-8131-055-9

Proposta teatral per a ser 
representada en el primer cicle 
de Primària. Un text simpàtic 
al voltant de dues velles ben 
diferents que dialoguen amb els 
mesos de l’any.

12. No vull anar a l’escola
Carles Cano
Il·lustracions: Rosa Anna 
Crespo i Enric Soler
978-84-8131-004-7
978-84-8131-414-4 Castellà

L’oposicionisme infantil és el 
punt de partida dels llibres 
de «No vull». El protagonista 
d’aquest conte no vol anar a 
l’escola. Sa mare ho intentarà de 
totes les maneres: amb raons, 
amb xantatges, amb amenaces, 
i finalment recorrerà a l’atac 
sorpresa. Ho aconseguirà?

11. Poemes de  
les quatre estacions
Maria Beneyto
Il·lustracions: Lourdes Bellver
978-84-8131-013-9
978-84-8131-243-0 Castellà

Deliciosos poemes de 
Maria Beneyto, la gran 
poeta valenciana, il·luminats 
amb dibuixos d’una gran 
sensibilitat.

5. Els cabells de la  
senyora Bruna
Mercé Company
Il·lustracions: Agustí Asensi
978-84-87693-29-8
978-84-8131-569-1 Castellà

Divertida història sobre les 
dificultats de la senyora Bruna 
amb els seus estrafolaris 
cabells. Dibuixos molt complets 
que permeten una lectura 
paral·lela del text.

7. Les tres oques
Teresa Duran
Il·lustracions: Ada García
978-84-87693-32-8

Bellíssima metàfora sobre 
l’amistat a través de les 
ganes de viure i córrer món 
de tres oques: la Paca, la 
Pepa i la Quica. Els dibuixos 
acompanyen el text amb una 
gran eficàcia expressiva.

1. El miquet i el cocodril
Blanca Cassany
Il·lustracions: Marieta Pijoan
978-84-87693-14-4

Els animals protagonistes 
viuen a la selva fent el que 
solen fer els miquets i els 
cocodrils, fins que un dia... 
troben una màquina de 
fotografiar i...
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20. Les endevinalles de Llorenç
Il·lustracions: Carmela Mayor i  
Montse Gisbert
978-84-8131-139-6
978-84-8131-199-0 Castellà

Extraordinari llibre d’endevinalles, on 
trobem a cada plana una endevinalla 
que es descobreix quan despleguem 
el dibuix.

PREMI D’ IL·LUSTRACIÓ  
DEL MINISTERI DE CULTURA 1998

23. Els embarbussaments  
de Llorenç
Il·lustracions: Carmela Mayor
978-84-8131-291-1

L’autor, impregnat de literatura popular, 
enfila tot un seguit d’embarbussaments 
fàcils i difícils, però sempre divertits, 
enllaçats per un fil narratiu en forma 
de conte.

45. 10 endevinalles infantils  
a partir de ‘Les endevinalles  
de Llorenç’ 
Il·lustracions: Carmela Mayor i  
Montse Gisbert
978-84-8131-832-6
978-84-8131-830-2 TD Valencià. 10,20 €
978-84-8131-831-9 TD Castellà. 10,20 €

Aquest llibre recull les deu endevinalles 
guanyadores del concurs de Tàndem 
Edicions amb motiu del desé aniversari 
de Les endevinalles de Llorenç.

Llibres desplegables

Llorenç Giménez  
Cada llibre 8,50 €
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INCLOU  

IDEES PER A  

FER EL TEU 

LLIBRE

1. La classe
978-84-17588-29-8
978-84-9142-349-2 Castellà

2. El pati
978-84-17588-30-4
978-84-9142-350-8 Castellà

3. L’aula de música
978-84-17588-31-1
978-84-9142-351-5 Castellà

4. La classe d’educació física
978-84-17588-32-8
978-84-9142-352-2 Castellà

5. La biblioteca
978-84-17588-50-2
978-84-9142-478-9 Castellà

6. El menjador
978-84-17588-51-9
978-84-9142-479-6 Castellà

Pintar, retallar, llegir, escriure, cantar, ballar, divertir-te, fer amics... 
Descobreix tot el que pots fer a l’escola amb Miquel, Irene, Pau i Mireia!

Al final de cada llibre trobaràs una doble pàgina retallable perquè la 
completes. Així, tu també tindràs un llibre sobre la teua escola.

Xavier Blanch, Laura Espot i Amparo Sena 
Il·lustracions: Cristina Losantos

Cada llibre: 24 pàg. / 7,50 €
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A PARTIR DE 5 ANYS

3. La màgia del Nadal 
Francesc Gisbert
Il·lustracions: Rosanna Crespo i  
Quique Soler
978-84-8131-114-3 Impremta
978-84-8131-252-2 Manuscrita
978-84-8131-288-1 Manuscrita castellà

6. Magdalena vítol!
Pep Castellano
Il·lustracions: Calo
978-84-8131-330-7 Impremta
978-84-8131-329-1 Manuscrita
978-84-8131-349-9 Manuscrita castellà

1. El 9 d’Octubre 
Vicent Sanhermelando
Il·lustracions: Jesús Huguet Enguita
978-84-8131-067-2 Impremta
978-84-8131-205-8 Manuscrita
978-84-8131-256-0 Manuscrita castellà

4. Visca les Falles!
Teresa Broseta
Il·lustracions: Sergio Sempere
978-84-8131-292-8 Impremta
978-84-8131-289-8 Manuscrita
978-84-8131-293-5 Manuscrita castellà

2. Moros i Cristians 
Mercè Climent
Il·lustracions: Javier Lacasta Llàcer
978-84-8131-068-9 Impremta
978-84-8131-231-7 Manuscrita
978-84-8131-257-7 Manuscrita castellà

5. El 25 d’Abril
Pepa Guardiola
Il·lustracions: Fran Parreño
978-84-8131-314-7 Impremta
978-84-8131-313-0 Manuscrita
978-84-8131-315-4 Manuscrita castellà

En aquesta col·lecció s’explica als més menuts 
les característiques de les nostres festes més 
destacades. Per això, els llibres estan protagonitzats 
per famílies en què una persona adulta explica als 
xiquets i xiquetes en què consisteix la festa i els fa 
de guia perquè en descobrisquen els detalls. 

Cada llibre: 24 pàg. / 7,50 €
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Històries que ajuden a desdramatitzar alguns problemes 
de la vida real des de la reflexió i l’humor.

Cada llibre: 32 pàg. / 7,50 €

1. Estic grosset, i què?
Seve Calleja
Il·lustracions: Jokin Mitxelena
978-84-8131-334-5

Al protagonista d’aquesta història li agrada 
molt menjar i està «grosset». Els altres 
xiquets i xiquetes es riuen d’ell perquè és 
lent corrent, però descobriran que estar 
gros té l’avantatge de ser fort, i açò de 
vegades és molt útil.

2. No m’agrada el futbol, i què?
Andoni Egaña
Il·lustracions: Mikel Valverde
978-84-8131-336-9

Al xiquet protagonista d’aquesta història 
no li agrada gens jugar a futbol, el cansa 
i l’avorreix. En canvi, li agraden molt els 
insectes i els rèptils. Un llibre fantàstic per a 
aprendre a respectar els gustos de tothom.

3. A mi em patina la egga, i què?
Anjel Lertxundi
Il·lustracions: Jokin Mitxelena
978-84-8131-335-2

A Robert li patina la «egga». Un conte 
divertit sobre la dificultat que pot suposar 
pronunciar la erra per a algunes persones.

4. La meua germana és diferent, i què?
Pako Sagarzazu
Il·lustracions: Mikel Valverde
978-84-8131-351-2

«La meua germana té la síndrome de Down, 
encara que és com els altres, és molt 
diferent.» Una tendra història narrada des 
del punt de vista d’un xiquet que té una 
germana amb la síndrome. Ens divertirem 
amb les seues reflexions i aprendrem coses 
noves sobre aquest tipus de persones.

5. Jo ho faig assegut, i què?
Arantxa Iturbe
Il·lustracions: Jokin Mitxelena
978-84-8131-350-5

Jesús és un xiquet a qui li agrada pixar 
assegut. Açò provocarà les rialles dels 
seus amics. Com es pot solucionar aquest 
problema?

6. No sé nadar, i què?
Daniel Nesquens
Il·lustracions: Mikel Valverde
978-84-8131-369-7

El protagonista d’aquest llibre no sap 
nadar. No nada perquè no li agrada l’aigua 
en grans quantitats. No nada, encara que 
els seus amics diuen que hauria de fer-li 
vergonya.

7. Aviat tindré una germaneta, i què?
J. M. Olaizola
Il·lustracions: Jokin Mitxelena
978-84-8131-373-4

Tomàs tindrà una germana. El seu amic 
Manuel li explica que açò farà la seua vida 
pitjor. Però Tomàs descobrirà que el seu 
amic estava equivocat.

8. Un gos al pis, i què?
Fina Casalderrey
Il·lustracions: Mikel Valverde
978-84-8131-440-3

Imma vol quedar-se un gos que s’ha trobat 
al parc. Però quan arriba a casa amb ell, 
els seus pares no volen ni veure’l. Com 
acabarà la història?

9. Visc en dues cases, i què?
Miren Agur Meabe
Il·lustracions: Jokin Mitxelena
978-84-8131-441-0

Excepcional relat sobre un tema tan delicat 
com la separació dels pares, narrat des del 
punt de vista de la filla de nou anys.

10. Mon pare és mestressa  
de casa, i què?
Silvia Ugidos
Il·lustracions: Mikel Valverde
978-84-8131-530-1

Els companys de Lucil·la es riuen d’ella 
quan s’assabenten que el seu pare és 
mestressa de casa. Però després de saber 
com és, tots li tenen enveja.

A PARTIR DE 8 ANYS
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Llibres fotogràfics a tot color i amb textos senzills, 
pensats per a descobrir temes naturals, històrics i 
culturals d’abast i perspectiva valenciana.

Cada títol inclou dades curioses sobre els elements 
que tracta, presentades de manera atractiva i fàcil 
de comprendre.

Teresa Gregori 
Cada llibre: 24 pàg. / 10,20 €

1. Fauna valenciana
978-84-17588-36-6
978-84-17588-37-3 Castellà

2. Monuments valencians
978-84-17588-38-0
978-84-17588-39-7 Castellà

3. Festes valencianes
978-84-17588-40-3
978-84-17588-41-0 Castellà

4. Arbres valencians
978-84-17588-42-7
978-84-17588-43-4 Castellà

A PARTIR DE 8 ANYS
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A PARTIR DE 8 ANYS

Recull de contes, novel·les curtes, antologies 
poètiques, poemaris d’autor...

45. Supermara,  
els superpoders no 
s’acaben mai
Teresa Broseta
Il·lustracions: Toni Cabo
64 pàg. / 9,50 €
978-84-17588-33-5

Mara es troba molt millor i 
ha pogut tornar a casa. Per 
fi podrà tornar a l’escola i 
retrobar-se amb els companys 
i les companyes. Abans, però, 
haurà de superar unes proves 
mèdiques a l’hospital.

NOVETAT

48. L’enigmàtic senyor 
Nosaltres
Oriol Canosa
Il·lustracions: Ona Caussa
64 pàg. / 9,50 €
978-84-17588-56-4

Un dia de tardor, a Laia li cau 
un vagó del tren de fusta 
al pati del veí. A poc a poc, 
descobrirà els secrets d’una 
persona d’allò més singular, 
amb qui establirà una amistat 
inesperada.

46. Un any de corrupis
Empar de Lanuza
Il·lustracions: Manuel Granell
112 pàg. / 9,50 €
978-84-17588-46-5

Tornen uns personatges 
clàssics de la nostra literatura 
infantil! La família dels 
corrupis viu noves aventures! 
Els acompanyes?

NOVETAT

49. Endevina quina lletra 
majúscula soc
Empar de Lanuza
Il·lustracions: Paulapé
64 pàg. / 9,50 €
978-84-17588-57-1

A, B, C, D, E... de quina lletra 
(majúscula) parlen aquests 
versos? En els poemes 
d’aquest llibre trobaràs 
endevinalles ben divertides 
amb les quals aprendràs totes 
les lletres de l’abecedari.

47. Un mur amb un forat
Enric Lluch
Il·lustracions: Roser Argemí
112 pàg. / 9,50 €
978-84-17588-55-7

Jan i els seus amics viuen 
en un poble envoltat per un 
mur, que no poden travessar. 
Marian també viu en un lloc 
on els habitants no poden 
acostar-se al mur. Els camins 
de tots es creuaran i, junts, 
desafiaran els prejudicis sobre 
les persones estrangeres.

NOVETAT

50. Serafí, el dinosaure 
covard
Vanesa Martínez-León
Il·lustracions: Viv Campbell
64 pàg. / 9,50 €
978-84-17588-59-5

Malgrat que és un dinosaure 
de grans dimensions, a 
Serafí, tot li fa por. Gràcies 
a un viatge ple d’aventures, 
aprendrà que ser valent no 
significa no témer res, sinó 
enfrontar-se a les pors amb 
coratge.
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A PARTIR DE 8 ANYS

42. El somni de la Merla 
Blanca
Agustín Fernández Paz
Il·lustracions: Lucía Rodríguez 
Cobo
160 pàg. / 9,50 €
978-84-15554-97-4

«La roda de la vida gira i gira, 
i mai no deixa de girar.» Les 
paraules de Grou, la merla vella, 
ressonen entre els més joves. 
Ell els ensenya tot allò que 
necessiten saber per a sobreviure. 
El somni de Bulebule és arribar a 
ser com la merla vella.

43. Tenda d’animals
Maria Josep Escrivà
Il·lustracions: Marina Puche
96 pàg. / 9,50 €
978-84-17588-00-7

Lluïsma s’estima moltíssim els 
animals. Per això, no entén per 
què no poden viure amb ell a 
casa. Però un dia, començarà 
a dubtar si realment el millor 
per als animals és que 
estiguen tancats entre quatre 
parets. No serien més feliços 
en llibertat?

44. Supermara, 
superheroïna a l’atac
Teresa Broseta
Il·lustracions: Toni Cabo
64 pàg. / 9,50 €
978-84-17588-07-6

Mara continua a l’hospital i es 
mor d’avorriment. Però, fins 
que no tinga més defenses, els 
metges no la deixaran tornar 
a casa. Sort que, a l’hospital, 
coneixerà Òscar, que prompte 
es convertirà en un dels seus 
millors amics i l’ajudarà a 
millorar-se.

41. Supermara, 
superheroïna per sorpresa
Teresa Broseta 
Il·lustracions: Toni Cabo
64 pàg. / 9,50 €
978-84-8131-531-8

Mara fa huit anys, però està 
trista. Fa dies que està a 
l’hospital. Des que té càncer, 
hi ha d’anar tan sovint... Quan 
bufa el pastís, demana un 
desig. T’imagines quin? Amb 
l’ajuda de les persones que 
l’estimen, el somni d’aquesta 
superheroïna es farà realitat.

40. Versos banyats
Fina Girbés 
Il·lustracions: Jorge del Corral
56 pàg. / 9,20 €
978-84-8131-491-5

A la mar o al riu, a la dutxa o a 
la marjal, l’aigua és l’autèntica 
protagonista dels versos de 
Fina Girbés i les Il·lustracions: 
Jorge del Corral, que ens 
mullaran amb la seua música, 
el seu humor i la seua estima 
per les coses boniques.

39. Els viatges del mag 
Xaviton. El cos humà
Lluís Miret
Il·lustracions: Alejandra Nores
72 pàg. / 9,20 €
978-84-8131-393-2

El mag Xaviton torna amb una 
nova aventura. Aquest xiquet 
tan peculiar inicia ara un viatge 
increïble per l’interior del cos 
humà en el qual descobrirà el 
funcionament dels principals 
òrgans i aprendrà un fum de 
coses útils i interessants.

38. La senyora Neus
David Navalón
Il·lustracions: Ada Sinache
88 pàg. / 8,95 €
978-84-8131-391-8

La senyora Neus detesta 
els animals, el soroll o les 
sorpreses, però més encara els 
xiquets. Un dia, entre els plecs 
i les mànegues de la seua roba 
començarà a produir-se un fet 
inversemblant que posarà el 
seu món cap per avall

37. La volta al món  
en 8 contes
Carles Cano
Il·lustracions: Paco Giménez
96 pàg. / 9,20 €
978-84-8131-176-1

És possible trobar un pet que 
parle i que vaja ben vestit? I 
un home que sàpia imitar tots 
els sorolls? I un conill que es 
delecte pel menjar picant? A 
tots ells, els trobaràs ací. Una 
volta al món boja i divertida, 
de la mà d’uns personatges 
d’allò més inesperats.
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29. Cendrellós Mendrellós,  
saltejador de camins
Neus Carañana
Il·lustracions: Eva Garcés
56 pàg. / 8,95 €
978-84-8131-883-8

Els contes populars inspiren 
aquesta història situada a 
Sollana, on Cendrellós, el tercer 
de tres germans, demostra ser 
més espavilat que una rabosa.

28. Amanida de bruixes
Rosa Serrano
Il·lustracions: Sara Betegón
112 pàg. / 8,95 €
978-84-8131-588-2

Una història de bruixes en 
dues parts. En la segona, unes 
bruixes moderníssimes es 
reuneixen per a parlar del seu 
futur professional.

27. Jaume, Nooman i la 
furgoneta de 77.777 €
Vicent Pardo
Il·lustracions: Irene Blasco
120 pàg. / 8,95 €
978-84-8131-564-6

Una història de solidaritat que 
té lloc en una escola durant les 
festes de Carnestoltes i que 
ens demostra com l’amistat 
pot fer pensar igualment a 
infants i adults.

A PARTIR DE 8 ANYS

31. Els col·leccionistes  
de vidre
Aurora Rua
Il·lustracions: Paula Alenda
96 pàg. / 8,95 €
978-84-8131-908-8

Una història d’amistat. De 
l’amistat pura i sense reserves 
que només es té als deu anys, 
i també de l’amor incondicional 
dels nostres avis, els contes 
dels quals ens acompanyaran 
tota la vida, anys i anys 
després que ells ja no estiguen 
amb nosaltres.

32. Iaia, vine amb mi!
Mercé Viana
Il·lustracions: Cristina Durán
104 pàg. / 8,95 €
978-84-8131-907-1

Una història deliciosa i 
profunda sobre la relació d’una 
xiqueta mexicana amb la seua 
iaia, amb qui viu des que sa 
mare va emigrar a Espanya. 
L’estima i la força de les arrels 
impregnen el relat.

36. Les aventures del mag 
Xaviton
Lluís Miret
Il·lustracions: Alejandra Nores 
96 pàg. / 9,20 €
978-84-15554-95-0

Xaviton és el més menut d’una 
família de mags molt antiga i 
poderosa. Gràcies a la màgia, 
el seu germà i ell fan coses 
increïbles! Els espera un viatge 
ple de descobriments i molta 
diversió.

Activitats en el blog 
elmagxaviton.blogspot.com

34. Atrapats al laboratori
Gemma Pascual i Escrivà
Il·lustracions: Luis Demano
124 pàg. / 8,95 €
978-84-8131-997-2

Les aventures trepidants de 
Ferriolet i uns quants ratolins 
més, atrapats per uns humans 
per experimentar amb ells. 
El relat està amanit amb huit 
contes populars protagonitzats 
(naturalment!) per ratolins 
famosos. I després de tenir-
nos amb l’ai al cor, ens regala 
un final feliç.

35. La fada Minerva  
fa contes en conserva
Pep Castellano
Il·lustracions: Canto Nieto
112 pàg. / 8,95 €
978-84-8131-998-9

Marta i la seua àvia Minerva 
fan conserves, melmelades i 
confitures. Però a Marta també 
li agradaria saber com es fan 
els contes en conserva. Però 
l’àvia Minerva, que és un poc 
fada, té el secret de la recepta 
molt ben guardat. Potser el 
voldrà compartir...
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23. El ball de la lluna
Marc Granell
Il·lustracions: Manuel Granell
64 pàg. / 8,95 €
978-84-8131-471-7

Humor i tendresa, fantasia i 
denúncia, són els ingredients 
amb què l’autor ha elaborat 
els poemes, per a fer-nos 
contemplar un món ple de 
bellesa que perilla per les 
maneres com l’agredim.

22. Somnis de mar
Enric Lluch
Il·lustracions: Sara Betegón
96 pàg. / 8,95 €
978-84-8131-470-0

A partir dels nostres vents, 
Enric Lluch ha construït un 
relat farcit de contes, de 
fantasia, d’ironia i d’humor que 
tenen en comú la mar.

A PARTIR DE 8 ANYS

10. Antologia poètica
A càrrec de M. Granell i 
J. Ballester
Il·lustracions: Lina Vila
92 pàg. / 8,95 €
978-84-8131-007-8 

Aquesta antologia aproparà el 
món de la poesia als xiquets 
i les xiquetes. La selecció 
de poemes gira al voltant de 
quatre eixos temàtics: els 
animals; els arbres, les fruites 
i les flors; el mar i el cel, i, 
finalment, les estacions de 
l’any.

21. Les orelles del Rei
Vicent Marçà 
Il·lustracions: Panchi Vivó
96 pàg. / 8,95 €
978-84-8131-377-2

Què faries si un dia et trobares 
les orelles d’un rei volant per 
l’aire? T’imagines les aventures 
d’un rei desorellat? Doncs això 
és el que li passa en aquesta 
història al rei Argemí II.

A PARTIR DE 10 ANYS

Rondalles valencianes. Volum 3
Il·lustracions: Francesc Santana
978-84-87693-85-4
Tema meravellós. Protagonisme 
femení.

Rondalles valencianes. Volum 6
Il·lustracions: Enric Solbes
978-84-8431-002-6
Tema costumista.

Rondalles valencianes. Volum 8
Il·lustracions: Francesc Santana
978-84-8431-089-4
Tema meravellós.

Les rondalles d’Enric Valor adaptades 
per Rosa Serrano per als infants.

Cada llibre: 9,95 €

25



Reculls de contes, novel·les, obres de teatre 
i una antologia poètica.

43. L’expedició del capità 
Tilovonte
Carlos López
Il·lustracions: Galletamaria
88 pàg. / 9,50 €
978-84-17588-35-9

El capità Gondifredo Tilovonte 
emprén una delirant expedició 
a bord del Mil Vents. La seua 
missió? Prendre bona nota de 
totes les coses fantàstiques 
que succeeixen en un món ple 
d’imaginació. 

44. Les faves del cel, 
miracles i fantasia
Joaquim G. Caturla
Il·lustracions: Marc Bou
72 pàg. / 10,20 €
978-84-17588-22-9

Des de Mutxamel fins a 
Crevillent, passant per Elx o 
Santa Pola, aquest recull ens 
presenta quinze rondalles 
plenes de fantasia i imaginació

45. Heli Argilés  
i els misteris d’aigua
Esther Climent
Il·lustracions: Marc Bou
112 pàg. / 10,20 €
978-84-17588-47-2

De la mà d’Heli ens endinsarem 
a la València més misteriosa i 
descobrirem com d’important 
és l’aigua que corre pel Túria i 
que batega a l’Albufera.

47. Un estiu de lluna plena
Teresa Broseta
Il·lustracions: Ángela Gallego
72 pàg. / 10,20 €
978-84-17588-54-0 

Guillem passarà l’estiu al 
poble, vora mar, en companyia 
de l’àvia Lluna i del gos 
Calamar. Feia molt de temps 
que no hi anava i no es podia 
esperar que aquelles vacances 
descobriria tants secrets de la 
mar i de la seua família.

NOVETAT

48. La metamorfosi de 
Cornèlia Bel
Amparo Grafià
Il·lustracions: Jesús Huguet
112 pàg. / 10,20 €
978-84-17588-58-8

Cornèlia no té molts amics per 
totes les malifetes que fa. Un 
dia, el senyor Moscardó la troba 
a la cuina menjant-se tot el que 
té. Per a perdonar-la, li proposa 
que li cuide l’hort durant tot el 
mes. A poc a poc, conéixer 
el veí farà canviar Còrnelia.

A PARTIR DE 12 ANYS

46. La tribu enmig de la 
muntanya
Irene Zurrón Servera
Il·lustracions: Bartomeu Seguí
120 pàg. / 10,50 €
978-84-17588-53-3

Una història sobre la 
necessitat de conéixer, 
respectar i estimar el nostre 
patrimoni que transcorre a l’illa 
de Mallorca.
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A PARTIR DE 12 ANYS

41. Tombatossals
Josep Pascual Tirado
Il·lustracions: Marc Bou
96 pàg. / 10,20 €
978-84-17588-21-2

Un recull de les aventures 
mitològiques del gegant 
Tombatossals, una criatura 
bondadosa que, amb l’ajuda 
dels seus amics, com 
Arrancapins o Milhòmens, va 
fer possible la fundació de la 
ciutat de Castelló de la Plana.

42. El cel és blau
Maria Jesús Bolta
Il·lustracions: Bartomeu Seguí
88 pàg. / 10,20 €
978-84-17588-34-2

Sebastià viu aterrit per Lleonard, 
que li fa la vida impossible. Per 
si li faltava alguna cosa, els 
pares anuncien que haurà de fer 
d’acompanyant d’una xiqueta 
africana que viurà amb ells 
durant una temporada. Des del 
moment en què Araba entra en 
la seua vida, tot canvia.

40. El tresor de Benasait 
Maria Josepa Payà
Il·lustracions: Jesús Huguet
104 pàg. / 10,20 €
978-84-15554-27-1

Toni viu amb la família en un 
pis sense ascensor. Un dia 
decideixen mudar-se a una 
casa més gran, el mas del tio 
Samuel, que té una almàssera 
i tot. Gràcies a Toni i la resta 
de personatges descobriràs 
molts secrets de la vida del 
camp i el misteriós secret que 
envolta el tresor de Benasait.

39. La comare rabosa i 
altres rondalles d’animals 
Joaquim G. Caturla
Il·lustracions: Marc Bou
80 pàg. / 10,20 €
978-84-15554-98-1

Aquest recull de rondalles 
fantàstiques és l’última 
incorporació a una sèrie 
d’antologies dedicades al món 
de les rondalles populars.

35. L’estreleta d’or i altres 
rondalles fantàstiques
Joaquim G. Caturla
Il·lustracions: Marc Bou
96 pàg. / 10,20 €
978-84-8131-137-2

Després de la mort del pare, 
comença una vida molt dura per 
a Carmeta. La seua madrastra i 
la filla d’aquesta, li fan fer tot de 
feines desagradoses. Però un 
dia Carmeta troba una anciana 
que li demana que la pentine. 
Des d’aleshores, tot esdevé 
màgic i inesperat.

37. La flor del lliri 
blau i altres rondalles 
fantàstiques
Joaquim G. Caturla
Il·lustracions: Marc Bou
88 pàg. / 10,20 €
978-84-8131-392-5

Això era una princesa que 
patia una malaltia molt greu 
que només es podia curar amb 
la flor del lliri blau. Quan el rei 
va prometre que qui portara 
l’esmentada flor es casaria 
amb la princesa, tres germans 
es van decidir a trobar-la.

36. Les bacores del rei 
i altres rondalles de 
costums
Joaquim G. Caturla
Il·lustracions: Marc Bou
88 pàg. / 10,20 €
978-84-8131-390-1

Al contrari que el seu germà, 
Joan és pobre però generós, 
i quan descobreix que al rei 
l’entusiasmen les bacores, no 
dubta a portar-li les millors. 
El sobirà vol recompensar-lo, 
però el seu ric i cobejós germà 
tracta de traure’n profit.

38. Liliana al País de les 
Coses Perdudes
Francesc Puigpelat
Il·lustracions: Raül Arrué
120 pàg. / 9,50 €
978-84-8131-490-8
Premi de Narrativa Carmesina

Liliana ha perdut el seu peluix 
preferit i decideix viatjar al País 
de les Coses Perdudes per a 
recuperar-lo. Però, com podria 
arribar-hi? Hi ha una manera 
fàcil: perdre’s ella mateixa. Així, 
visitarà un territori misteriós on 
viurà estranyes aventures.
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26. Imagine
Octavi Egea
Il·lustracions: Eduardo García
88 pàg. / 10,20 €
978-84-8131-865-4

Juanita i Fabio són dos 
adolescents, fills d’emigrants. 
Viuen i estudien a Brooklyn, 
i un dia decideixen faltar a 
l’institut i anar a passar el dia 
a Manhattan. El que comença 
com a diversió es converteix en 
un malson quan són confosos 
amb uns delinqüents i es veuen 
obligats a fugir i amagar-se.

28. El quadern d’Àngela
Raquel Ricart
Lletres capitulars: Paula Pérez 
i de Lanuza
128 pàg. / 10,20 €
978-84-8131-902-6

L’Àngela és adoptada, i el 
seu país d’origen és la Xina. 
Els seus pares li han regalat 
un quadern pel seu dotzé 
aniversari perquè és una 
apassionada de les paraules, 
amant dels diccionaris i 
addicta a les històries.

27. L’escarabat de Khalili
Teresa Broseta
Lletres capitulars:  
Paco Giménez
144 pàg. / 10,20 €
978-84-8131-889-0
978-84-17588-44-1 Digital 8,20 €

Núria, obligada a traslladar-se 
al Caire, no pot ni imaginar-
se l’aventura que viurà en 
companyia de Badru, el seu 
nou amic. Un país diferent, 
una llengua desconeguda, una 
nova família... i un escarabat 
d’or que ho complicarà tot.

29. El far
Octavi Egea
Lletres capitulars: Carlos Fuentes
72 pàg. / 10,20 €
978-84-8131-940-8

En el cim d’un penya-segat que 
dona a la mar oberta, hi ha un 
far amb una casa adossada, on 
viuen el faroner, la seua dona, 
els dos fills bessons, de quinze 
anys, i la filla menuda. Una nit, 
els dos xics desapareixen. El 
pare sap el secret. La mare viu 
el dolor. Passen tretze anys 
sense tenir-ne cap notícia.

30. Elis
José Cháfer
Partitures: Carlos Marquina
Lletres capitulars: Alicia Merelo
100 pàg. / 10,20 €
978-84-15554-00-4
978-84-15554-01-1 Castellà

El donyet Elis, seduït per les 
melodies que escolta des del 
pou del castell, trenca una 
antiga prohibició segons la 
qual «els éssers que viuen a 
les entranyes del castell no 
poden eixir a l’exterior ni ser 
vistos pels humans».

33. Em deia Simbad
Francisco Castro
Il·lustracions: Bartomeu Seguí
978-84-15554-99-8
128 pàg. / 10,20 €
978-84-8131-937-8 Castellà 

L’avi fa coses estranyes. Ho 
oblida tot. Canvia el nom a 
tothom, fins i tot al seu net 
Paulo, a qui anomena Simbad. 
Paulo lluitarà contra l’alzhèimer 
de l’avi amb comprensió, 
complicitat i molt d’afecte.

31. Les petjades d’Àfrica
Mercé Viana
Lletres capitulars: Luis Demano
128 pàg. / 10,20 €
978-84-15554-08-0

Una família acomodada inicia 
un viatge a Burundi que la 
marcarà per sempre. Rafa, 
Victòria i el seu fill Ander 
hi descobriran paisatges 
extraordinaris, però també el 
significat de la pobresa i la 
manca de recursos.

34. Amics i monstres
Francesc Gisbert
Il·lustracions: Pau Valls
96 pàg. / 10,20 €
978-84-8131-115-0
Premi de Narrativa Infantil  
Carmesina de la Safor

Encarna i Laurina, que 
provenen de famílies molt 
diferents, comparteixen 
l’atracció per una casa 
misteriosa que amaga un 
terrible secret...
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24. El broc màgic
Anna Genover i Mas
Lletres capitulars: Eva Garcés
116 pàg. / 10,20 €
978-84-8131-769-5

Els pares de Rishi han hagut 
d’anar a la Xina, i la tia Úrsula 
s’ha traslladat a sa casa 
per tenir-ne cura; però un 
dia s’endinsa en els tresors 
amagats de la inefable tia i hi 
descobreix un món apassionant 
que l’intriga. I sense saber ben 
bé com, es troba embolicat en 
un viatge per l’Àfrica.

25. El ball dels 500 anys
Xavier Bertrand
Lletres capitulars: Concha Alonso
156 pàg. / 10,20 €
978-84-8131-806-7

Fa cinc-cents anys, els Reis 
Catòlics van celebrar a 
Castelldalmau el ball més 
lluït del seu regnat; o potser 
va ser la festa més ridícula, 
és difícil de dir. En tot cas, el 
marqués de Dalmau aprofita 
per commemorar-lo i munta el 
negoci més gran de la seua vida.

23. Els viatges  
del príncep blau
Darío Xohán Cabana
Lletres capitulars: Eva Garcés
92 pàg. / 10,20 €
978-84-8131-751-0

Lluny de ser el príncep hereu 
que els seus progenitors 
desitjaven, Cerul·li va perseguir 
una vida més en consonància 
amb les seues inclinacions: 
volia ser bibliotecari.

22. Aiguablava
Jesús Mollà
Lletres capitulars: Lola Bosch
176 pàg. / 10,20 €
978-84-8131-597-4

Celeste i Nico viuen a la 
rodalia de l’Albufera. Celeste 
creu que és la princesa Almar 
d’Aiguablava, i el seu regne 
coincideix fil per randa amb els 
límits del llac, amenaçat per 
quatre calamitats.

18. Campcantat
Joan Giralt i Bailach
Il·lustracions: Alicia Merelo
88 pàg. / 8,95 €
978-84-8131-472-4

A Betumet, l’única atracció que 
el mou és recuperar el plaer de 
cantar arrelat a la terra, perquè 
les cançons puguen enlairar-
se ben alt.

20. Històries d’arbres  
i un gira-sol
Joan de Déu Prats
Fotografies: Valentín Rodríguez
120 pàg. / 10,20 €
978-84-8131-517-2

L’autor, amb aquest exquisit 
recull de contes curts, ret un 
homenatge poètic i merescut 
als arbres, llunyans o pròxims. 
Amb fantàstiques fotografies 
a tot color.

19. La rebel·lió de les 
dones i altres contes
Vicent Faust
Il·lustracions: Pablo Lacruz
134 pàg. / 8,95 €
978-84-8131-519-6

Un recull de contes que 
reivindica els drets humans, 
els drets dels infants, el 
respecte a totes les llengües, 
etc. Escrit amb molt d’humor 
i fantasia.

21. El circ dels somnis
Joan Guasp
Il·lustracions: Alicia Merelo
978-84-8131-551-6
104 pàg. / 10,20 €

Un bon exemple de teatre 
de l’absurd presidit per una 
ironia molt fina que ens 
aproxima, mitjançant viatges 
fantàstics, als problemes i a 
les contradiccions del nostre 
món.
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11. El gabinet del senyor 
Caligari
Francesc Raga
Il·lustracions: Tomàs Ferrer
88 pàg. / 8,95 €
978-84-8131-070-2

Irònica i inquietant adaptació 
teatral basada en la pel·lícula 
de R. Wiene. Representada 
en diverses ocasions, ha 
aconseguit un gran èxit.

8. Antologia poètica
A càrrec de Marc Granell 
i Josep Ballester
Il·lustracions: Lina Vila
96 pàg. / 8,95 €
978-84-8131-005-4

Una bona selecció de 
poemes agrupats en tres 
blocs temàtics: els paisatges, 
els treballs i els dies, i els 
sentiments. Aquesta antologia 
posarà els alumnes en 
contacte amb alguns dels 
poemes més significatius de la 
nostra literatura.

7. L’ull del llop
Daniel Pennac
Lletres capitulars: V. Riveron i  
V. Mazière
76 pàg. / 8,95 €
978-84-8131-006-9

Daniel Pennac ens sorprén 
amb una història plena de 
sensibilitat: un relat ecologista 
que narra l’amor a la vida i a 
la natura d’un jove i un llop, i 
que narra també les peripècies 
vitals dels seus protagonistes 
com un camí de coneixement 
personal.

6. Mara i Mireia
Mònica Martínez
Lletres capitulars: Xavier 
Santonja
128 pàg. / 8,95 €
978-84-8131-012-2

Dues amigues s’uneixen per tal 
de descobrir un gran enigma: 
qui és el pare d’una d’elles. 
Escrit amb un estil molt fresc 
i actual, capaç d’interessar 
els lectors i les lectores més 
desmotivats.

2. Papers secrets
Rosa Serrano
Lletres capitulars: 
Francesc Santana
76 pàg. / 8,95 €
978-84-87693-24-3

A Teresa li regalen un quadern 
quan fa els dotze anys. Allí 
escriu totes les coses que li 
passen, que la neguitegen, 
que l’omplin d’emoció. Pels 
seus papers secrets corren 
fragments de vida comuns 
als lectors i les lectores 
d’aquestes edats.

13. Un lloro de pel·lícula
Joaquim Carbó
Lletres capitulars: 
Paco Giménez
64 pàg. / 8,95 €
978-84-8131-126-6

Relat curt que ret homenatge 
al cinema, tot explicant-nos 
amb ritme ràpid i trepidant 
les aventures d’un lloro de 
pel·lícula.

15. Van ploure estrelles
Raquel Ricart
Lletres capitulars: Paco 
Giménez
152 pàg. / 8,95 €
978-84-8131-382-6

Als dotze anys, Pau té dues 
certeses: una és que la seua 
germana té una malaltia greu, 
probablement incurable. L’altra, 
que els mags viuen a les 
muntanyes. Anar a buscar-
los és també anar a buscar la 
resposta a moltes preguntes.

17. Mar de fons
Pep Castellano
Lletres capitulars: Canto Nieto
124 pàg. / 8,95 €
978-84-8131-282-9

Una novel·la negra 
protagonitzada per dos 
detectius adolescents, on hi 
trobareu un rerefons que ens 
fa reflexionar sobre els efectes 
que poden tenir les actituds de 
gent sense escrúpols sobre la 
vida al nostre planeta.
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Adscrita a l’Associació Lectura Fàcil. 

Molt útil per a alumnes de Secundària amb poc hàbit de 
lectura, nouvinguts i de zones castellanoparlants.

Amb unes característiques formals pròpies: diagramació en 
bandera (no està justificat a la dreta), interlineat generós, 
separació per paràgrafs curts, inclusió d’un glossari i 
estructura narrativa lineal. 

5. Orgull i prejudici
Jane Austen
Adaptació: Teresa Broseta
Il·lustracions: Eli M. Rufat
118 pàg. / 12 €
978-84-15554-96-7

La senyora Bennet ha criat les 
seues filles amb l’esperança 
de trobar marit per a elles. 
L’arribada al veïnat de Bingley, 
un jove ric i solter, desperta el 
seu interés. Elizabeth, una de les 
filles dels Bennet, començarà 
una singular relació amb Darcy, 
un dels amics de Bingley.

1. Gulliver al país de 
Lil·liput
Jonathan Swift
Adaptació: Eugènia Salvador i 
Agnès Toda
Il·lustracions: Eva Garcés
118 pàg. / 12 €
978-84-8131-860-9

Gulliver és un navegant irlandés 
aventurer. En un dels viatges, el 
vaixell naufraga i ell n’és l’únic 
supervivent que aconsegueix 
arribar a una platja. Allà el fan 
presoner per sorpresa uns 
homenets diminuts.

2. El Corsari Negre
Emilio Salgari
Adaptació: Marta Luna
Il·lustracions:  
Miguel Á. Giner Bou
118 pàg. / 12 €
978-84-8131-861-6

El Corsari Negre, capità d’un 
vaixell pirata, vol venjar la mort 
del seu germà, el Corsari Roig, 
que el governador ha penjat a 
la forca. 

3. Tirant lo Blanc
Joanot Martorell
Adaptació: Teresa Broseta
Il·lustracions: Manuel Boix
96 pàg. / 12 €
978-84-8131-352-9

El cavaller Tirant és valent i 
coratjós. Les seues aventures 
heroiques tenen una fama 
merescuda, i reis i emperadors 
reclamen els seus serveis com 
a guerrer. Sembla invencible, 
però és humà i, per això, és 
inevitable que s’enamore de la 
bella princesa Carmesina.

4. Sindbad el Mariner
Adaptació: Teresa Broseta
Il·lustracions: Francesc Santana
96 pàg. / 12 €
978-84-8131-385-7

Sindbad el Portador es queixa 
a Al·là per la injustícia d’un 
món on hi ha rics i pobres. 
Sindbad el Mariner, l’escolta i 
li explica que aconseguir tot el 
que ara té no va ser tan fàcil...

6. Els miserables
Victor Hugo
96 pàg. / 12 €
978-84-17588-28-1

Després d’haver passat dènou 
anys a la presó, Jean Valjean 
té dificultats per a trobar un 
treball honrat per culpa de la 
seua reputació. No obstant 
això, gràcies a la compassió 
d’un bisbe, comença una nova 
vida amb una identitat falsa. 
Però l’inspector Javert sospita 
des del primer dia d’ell.
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29. Hores salvatges
Jordi Sierra i Fabra
192 pàg. / 10,50 €
978-84-17588-23-6

Aureli està reclòs a casa. 
Mentre intenta concentrar-se  
en l’estudi, uns individus 
sospitosos pentinen la zona, 
casa per casa. Sembla que 
busquen una boja perillosa 
que s’ha escapat. El que 
Aureli no sap és que la jove 
ha aconseguit colar-se en 
casa i que la seua versió de la 
història és molt diferent.

28. L’enigma de Bagdad
Lluís Miret
112 pàg. / 10,50 €
978-84-8131-389-5

Tres històries aparentment 
independents s’entrellacen en 
un relat que podria canviar 
tot allò que sabem sobre 
la història de la humanitat. 
L’enigma de Bagdad aborda 
la necessitat de protegir 
el patrimoni cultural de la 
devastació de les guerres.

30. Iridium
Francisco Castro
104 pàg. / 10,50 €
978-84-17588-27-4

Després de set mesos en 
coma a causa d’un accident 
terrible, Iris es desperta amb 
dany cerebral adquirit (DCA). 
Així doncs, amb 18 anys haurà 
de tornar a aprendre a parlar i 
a controlar cada moviment del 
seu cos per a ser independent 
de nou. Ella és forta i ho afronta 
amb resignació i tristesa.

Novel·les per a joves amb temàtiques habituals com 
la història o la fantasia, i també amb altres de menys 
comunes com la sexualitat o l’assetjament escolar.

25. Adormit sobre els 
miralls
Jordi Sierra i Fabra
288 pàg. / 10,95 €
978-84-8131-331-4

La recerca de les arrels 
familiars condueixen Dídac fins 
a les meravelles de Cuba. Allí 
descobrirà la veritable història 
del seu avi, una història i uns 
secrets que canviaran la seua 
vida.

26. El secret de Marco Polo
Francisco Castro
224 pàg. / 10,95 €
978-84-15554-91-2

Aquesta és la història d’un 
soldat que estima una 
principessa, una jove obligada 
a casar-se amb qui no vol, 
ide  Marco Polo vivint la darrera 
de les seues aventures. La que 
no apareix als llibres d’història. 
La que la literatura ha d’explicar. 
Un relat de guerres i intrigues 
de palau sobre el rerefons dels 
canals de Venècia.

27. Dibuixos al mur
Aurora Ruá
88 pàg. / 10,95 €
978-84-15554-92-9

Pablo, passa els últims dies de 
l’estiu amb son pare, a l’hospital 
on treballa, per a preparar 
l’examen d’una assignatura 
suspesa. Durant aquest temps, 
descobreix uns dibuixos 
sorprenents. Així coneixerà Pep, 
un xic de la seua edat que hi va 
viure, setanta anys enrere, reclòs 
com a presoner republicà durant 
la Guerra Civil.
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24. En un lloc anomenat 
guerra
Jordi Sierra i Fabra
192 pàg. / 10,95 €
978-84-15554-11-0

En una guerra llunyana, un 
jove periodista que debuta 
com a corresponsal i un xiquet 
disposat a fer-li d’intèrpret a 
l’infern. Més enllà de la guerra, 
de les necessitats de l’un i de 
l’altre, de la supervivència del 
jove i l’afany d’aventura del 
periodista, el cor i l’amistat 
s’imposaran a la bogeria.

20. Primavera per a Palmer
Rosa Sanchis
176 pàg. / 10,95 €
978-84-8131-808-1

Com defensar-me de 
l’assetjament? Com eixir de 
l’infern del bullying? Com 
aprendre de les pròpies 
emocions per a no sentir-
se culpable i per a no ser 
còmplice dels violents?

22. Jo
Jordi Sierra i Fabra
184 pàg. / 10,95 €
978-84-8131-901-9

Jordi Sierra i Fabra explica 
la seua vida d’adolescent 
a un grup ben nombrós de 
lectors i lectores. Una manera 
fantàstica i divertidíssima 
de descobrir la capacitat de 
pensar i de crear històries 
d’aquest escriptor.

21. El jove que va perdre 
el nom
Jesús Mollà Castells
120 pàg. / 10,95 €
978-84-8131-864-7

Un malaurat accident de 
bicicleta obliga el protagonista 
d’aquesta història a emprendre 
un viatge solitari en busca del 
nom perdut. El jove arribarà 
a la ciutat de la memòria 
amb l’esperança de recuperar 
la identitat. Aquest viatge li 
permetrà descobrir el valor que 
tenen el llenguatge i la memòria.

23. La casta de Banya 
Trencada
Pepa Guardiola
96 pàg. / 10,95 €
978-84-8131-999-6

Aquesta faula moderna ens 
l’explica Espluc, un ocell que 
té com a missió esplugar 
els caps de ramat. I molta 
intel·ligència per a elaborar 
una estratègia que salve el 
jove bou Salat del seu destí 
fatídic.

11. Un mort al sindicat
Raquel Ricart
272 pàg. / 10,50 €
978-84-8131-228-7

El detectiu Miquel Falcó, 
atacat d’al·lèrgia primaveral, ha 
de respondre a mil preguntes 
abans d’esbrinar qui ha causat 
la mort del cadàver que ha 
descobert la seua germana al 
sindicat de CCOO.

12. La forja de Lessera
Joan Andrés Sorribes
264 pàg. / 10,50 €
978-84-8131-229-4

Aquesta és la història d’un 
jove, Aiduà, que un mal dia 
fou testimoni de la destrucció 
d’Albaskar, el seu poble.

19. Abril no és un mes
Rosa Sanchis
160 pàg. / 10,95 €
978-84-8131-228-7

Quan Abril diu a la classe 
de 4t d’ESO el que cap xica 
hauria de contar, i menys fer, 
comença a patir la crítica dels 
qui encara pensen que les 
xiques no es poden comportar 
com els xics en matèria de 
sexualitat. Ella els ensenya, 
però, que l’únic camí a la 
felicitat és ser la reina de la 
pròpia vida.
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1. Solidaritat
Vicent Navarro
144 pàg. / 10,50 €
978-84-8131-131-0

Una intensa història de 
solidària amistat entre Sara, 
una jove valenciana de dèsset 
anys, i Salima, una dona 
àrab, immigrant il·legal. La 
desaparició de Salima provoca 
que Sara viatge a Alger per 
buscar-la.

«Tomba Oberta» és una col·lecció que naix amb la 
voluntat de reunir el bo i millor de la literatura gòtica 
amb els clàssics que apareixen en les diverses 
antologies, i també obres d’autors que naveguen per 
les aigües de l’horror.

1. Criatures d’ultratomba
Antòleg: David Mateo
Il·lustracions: Iban Barrenetxea
144 pàg. / 12 €
978-84-8131-939-2

El vampir ha sigut temut des de 
temps remots i ha servit per a 
crear tota mena de llegendes 
ancestrals. Però la seua figura 
també ha format part dels 
relats més bells dels mestres 
de la literatura del segle xix. 
Autors com Edgar Allan Poe, 
John Polidori, Lev Tolstoi, 
Theóphile Gautier o Nikolai 
Gogol van estampar en els 
seus contes una visió acurada 
sobre aquest mite immortal, 
que ens mantindrà en suspens 
fins a l’última pàgina d’aquest 
llibre antològic.

2. Criatures monstruoses
Antòleg: David Mateo
Il·lustracions: Iban Barrenetxea
280 pàg. / 12 €
978-84-8131-066-5

El cinema aconseguí donar 
forma a un panteó de 
monstres que, encara ara, 
omplin els nostres malsons. 
La mòmia, l’home llop, el 
vampir, l’autòmat, el dimoni 
que posseeix un ésser humà, 
el fantasma i el zombi són les 
criatures monstruoses que 
descobrim en aquest volum, 
partint dels relats esgarrifosos 
d’Arthur Conan Doyle, E. T. A. 
Hoffmann, Gustavo Adolfo 
Bécquer i Washington Irving, 
entre altres.
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Una selecció d’obres de diferents col·leccions i gèneres: 
narrativa, poesia, reculls de contes, assajos i articles de 
sociolingüística, entre altres.

A PARTIR DE 16 ANYS

La taverna del Cau 
de la Lluna
Vicent Usó
224 pàg. / 15,95 €
978-84-8131-326-0

Onze relats que comparteixen 
espai, temps i personatges. 
Una obra de paisatges 
muntanyosos en perill, 
d’amors al límit, de llegendes 
esquinçades per l’oblit, 
de morts violentes i de 
confessions inconfessables.

Elles: constel·lació poètica
Selecció d’Anna Ballester
72 pàg. / 11,95 €
978-84-17588-52-6

Aquesta antologia de la poesia 
valenciana actual escrita 
per dones és una mostra 
representativa de les diferents 
sensibilitats, estètiques i 
propostes que hi ha a hores 
d’ara. L’acompanyen una sèrie 
de textos complementaris que 
ajuden a completar la lectura i 
a enriquir-la.

Escrits sobre la llengua
Joan Fuster
152 pàg. / 11,95 €
978-84-15554-05-9

Una selecció, disposada 
cronològicament per ordre 
de publicació original, que 
permet resseguir l’evolució 
de les idees lingüístiques 
de l’escriptor de Sueca i que 
constitueix tot un manual sobre 
les circumstàncies socials, 
ideològiques i materials que 
ha viscut la llengua durant els 
darrers cinquanta anys.

66 poemes 
imprescindibles. 
Poesia per a joves 
Antòloga: Montserrat Ferrer
184 pàg. / 9,50 €
978-84-15554-94-3

Una selecció que ha tingut en 
compte la inclusió d’autors 
consagrats i de poemes 
emblemàtics, i la presència 
dels temes recurrents (l’amor, 
la mort, la llengua, la guerra, 
la natura o la reivindicació 
social).

La serp blanca. 
Una antologia del conte 
modern
Antòleg: Enric Iborra
256 pàg. / 11,95 €
978-84-15554-06-6

Aquesta antologia ofereix una 
panoràmica del que ha estat 
l’evolució del conte, i també 
de la seua varietat temàtica 
i formal, des dels autors 
clàssics del segle xix , com 
Maupassant, Poe o Txékhov, 
fins als més actuals, com 
Roald Dahl.

Raimon, Ausiàs March 
i altres clàssics
Antòleg: Josep Palomero
344 pàg. / 11,95 €
978-84-8131-395-6

Aquest llibre esdevé una guia 
molt útil per a fer més clar el 
missatge dels poemes cantats 
per Raimon i, en definitiva, per 
a entendre millor el llegat dels 
nostres clàssics. A més, inclou 
propostes de comentari de 
text i recursos didàctics que 
faciliten el treball.
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A PARTIR DE 16 ANYS

L’ambició d’Aleix
Enric Valor
192 pàg. / 9,50 €
978-84-8131-092-4

La història gira al voltant 
de les vivències d’un jove 
davant les primeres urgències 
de l’amor, dins d’un context 
social tancat d’un poble de les 
comarques del sud del País 
Valencià, en els feliços anys 
vint del segle xx.

Un fonamentalista del 
Vinalopó, i altres contarelles
Enric Valor
128 pàg. / 9,50 €
978-84-8131-117-4

Aquest llibre està format per 
breus narracions típiques dels 
anys 30 basades en succeïts 
i anècdotes coneguts, de 
primera mà, per Enric Valor. 
Narracions que exploren 
racons desconeguts de la 
realitat social tradicional.

La idea de l’emigrant
Enric Valor
176 pàg. / 9,50 €
978-84-8131-202-7

Vicent i Bernat van heretar dels 
pares el mas de la Til·lera. Era 
una heretat bastant extensa, 
pobra per erma, situada al final 
d’un pla que ultrapassava els 
mil metres d’altitud, tot enmig 
d’un territori fragós, abrupte, 
quasi al peu del primer cim 
gloriós de l’Aitana.

Narracions perennes
Enric Valor
128 pàg. / 9,50 €
978-84-8131-322-2

Recull de narracions amb 
temàtiques molt diverses: 
el món cosmopolita, l’àmbit 
rural de muntanya amb la 
recuperació del paisatge 
boscà, els costums ancestrals 
o les contalles inefables. 
Algunes voregen el pas de la 
narració realista i controlada a 
una altra dimensió: el miratge i 
l’al·lucinació.

A cau d’orella
Carme Miquel
200 pàg. / 10,50 €
978-84-8131-143-3

Carme Miquel explica, a la 
seua filla Roser i a tots els 
joves, fragments importants de 
la història més recent. També 
les incògnites i, sobretot, les 
esperances del món que ens 
envolta.

Murmuris i crits
Carme Miquel
232 pàg. / 10,50 €
978-84-8131-378-5

Carme Miquel torna a 
endinsar-se en el món 
complex de la reflexió. Ara ens 
mostra moltes qüestions que 
preocupen els joves, com ara 
les drogues, la sexualitat, les 
famílies canviants o les ONG.

La mel i la fel
Carme Miquel
296 pàg. / 15,95 €
978-84-8131-567-7

Aquesta novel·la narra 
unes històries situades a la 
comarca de la Marina Alta, a 
les acaballes del segle xix. 
Les experiències vitals de les 
protagonistes constitueixen un 
cant a la vida i són els eixos 
d’un relat que ens mostra un 
món d’emocions, de rivalitats i 
de lluita expressades des de la 
quotidianitat.

El valencià és una llengua 
diferent?
Maria Josep Cuenca
176 pàg. / 14,95 €
978-84-8131-452-6

«El valencià és una llengua 
diferent?» A partir d’aquesta 
pregunta, l’autora estableix 
un diàleg sobre la realitat 
sociolingüística valenciana.
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Un material que és, alhora, llibre de treball i de consulta. 

Cada quadern consta d’activitats que aborden la dificultat 
objecte d’estudi amb un llenguatge d’ús habitual, i de 
textos atractius, a més d’un resum teòric que sintetitza els 
diferents conceptes treballats, així com les solucions que 
permeten el treball autònom i l’autocorrecció.

1. Els pronoms febles
Montserrat Ferrer i Gemma Lluch
72 pàg. / 10,95 €
978-84-8131-421-2

Diferents activitats que plantegen 
un treball sistemàtic sobre l’ús dels 
pronoms febles.
•  Funció dels pronoms
•  Em, et, es: col·locació i formes
•  Ens, us: col·locació i formes
•  Complement directe (3a persona): 

el, la, els, les
•  Complement indirecte (3a persona): 

li, els
•  Complement directe i atribut: ho
•  Complement directe i complement de 

règim verbal: en
•  Pronom hi
•  Recapitulació
•  Complement indirecte (li, els) + 

complement directe (el, els, la, les, ho)
•  Combinació amb el pronom hi
•  Combinació amb el pronom en
•  Recapitulació
•  Apèndixs: resum teòric i solucionari

2. Ortografia (I)
Montserrat Ferrer i Gemma Lluch
80 pàg. / 10,95 €
978-84-8131-422-9

L’aprenentatge de l’ús de les grafies 
relacionat amb altres aspectes de la 
llengua: ortografia dels temps verbals, 
dels plurals, de les paraules derivades...
•  Diftongs i separació de síl·labes
•  L’apòstrof i les contraccions
•  L’accent gràfic i la dièresi
•  El consonantisme:

– Oclusives. Grafies p/b, t/d, c/g
– Les grafies b, v
– Fricatives. Grafies z, s, ss, c, ç
– Africades. Grafies g, j, tg, tj, x, tx, -ig
– Laterals. Grafies l, ll, l·l
– Nasals. Grafies m, n, ny
– Vibrants. Grafies r, rr
– La grafia h

•  Apèndixs: parlem un poc d’ortografia 
i solucionari

3. Ortografia (II)
Montserrat Ferrer i Gemma Lluch
80 pàg. / 10,95 €
978-84-8131-827-2

Activitats dissenyades per a aquells 
que han de completar l’aprenentatge de 
l’ús de les grafies. 
•  L’accent

– Repàs de l’accentuació
– Accent diacrític
– Accent de la e i la o obertes i 

tancades
•  Pronúncia genuïna

– Vocalisme diferent del castellà
– Accentuació
– Dificultats en l’ús de la dièresi

•  Usos amb dificultat de l’apòstrof
•  Problemes amb consonants

– Grafies b, v
– Consonants geminades

•  Ús del guionet
•  Paraules amb grafia similar
•  Apèndixs: parlem un poc d’ortografia 

i solucionari
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5. Barbaritats i barbarismes 
(Qüestions de morfosintaxi i lèxic)
Marisa Bolta i Alexandre Berenguer
64 pàg. / 10,95 €
978-84-8131-942-2

Propostes per a treballar les principals 
dificultats de lèxic i de morfosintaxi.
•  Articles
•  Pronoms relatius
•  L’expressió de la causa
•  L’expressió de la condició
•  L’expressió de la conseqüència
•  L’expressió del temps
•  L’expressió del lloc
•  L’expressió de la possibilitat
•  L’expressió de la probabilitat
•  L’expressió de la finalitat
•  L’expressió de l’obligació
•  Preposicions i adverbis
•  Apèndixs: resum teòric i solucionari

4. Morfologia verbal
Montserrat Ferrer i Gemma Lluch
80 pàg. / 10,95 €
978-84-8131-898-2

Activitats per al treball de la morfologia 
verbal que tenen com a objectiu el 
domini dels temps verbals en els 
diferents tipus de text (narratiu, 
informatiu, instructiu, etc.).
•  L’indicatiu

– Perfet simple i perfet perifràstic
– Pretèrit imperfet
– Pretèrit plusquamperfet
– Present
– Pretèrit indefinit
– Futur
– Condicional

•  L’imperatiu
– L’imperatiu

•  El subjuntiu
– Present
– Pretèrit imperfet
– Pretèrit perfet
– Pretèrit plusquamperfet

•  Formes no personals
– Participi
– Gerundi

•  Recapitulació
•  Apèndixs: resum teòric i solucionari

6. Expressions peculiars de la 
llengua: locucions i frases fetes
Enric Valor i Rosa Serrano
88 pàg. / 10,95 €
978-84-8131-943-9

Una aproximació als modismes 
en general amb un bon nombre de 
propostes d’activitats que permeten la 
familiarització amb l’ús de locucions i 
frases fetes de gran utilitat.
•  Locucions
•  Locucions adverbials
•  Locucions conjuntives
•  Locucions prepositives
•  Locucions adjectives
•  Locucions interjectives
•  Locucions substantives
•  Frases fetes
•  Apèndixs: resum teòric, repertori de 

locucions i frases fetes i solucionari
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8. Normativa pura i dura
Montserrat Ferrer i Gemma Lluch 
88 pàg. / 10,95 €
978-84-8131-759-6

Aborda aspectes normatius com:
•  Expressar una idea abstracta, 

expressar una idea intensiva:  
el lo neutre

•  L’expressió de l’obligació: perífrasis 
d’obligació. L’expressió de la 
probabilitat: perífrasis de probabilitat. 
L’expressió de la imminència: 
perífrasis d’imminència.

•  Les oracions substantives: les 
interrogatives indirectes, les d’infinitiu, 
canvi i caiguda de preposicions, 
l’ús de la conjunció que i la 
pronominalització.

•  Les oracions de relatiu: les oracions 
adjectives i les substantives, el 
relatiu possessiu, les construccions 
analítiques i el relatiu on.

•  Conéixer les oracions adverbials 
temporals.

•  Expressar relacions de causa, de 
conseqüència, de finalitat, d’oposició 
i d’obstacle.

•  Fem de correctors.
•  Apèndixs: parlem un poc de normativa 

i solucionari.

7. Com escriure un text
Josep Vicent Mas
80 pàg. / 10,95 €
978-84-8131-866-1

Un instrument que permet als usuaris 
redactar textos ben cohesionats, 
expressar les informacions amb 
claredat i aprendre estratègies per a 
generar idees i per a estructurar-les 
convenientment.
•  L’escriptor
•  La planificació

– Les circumstàncies prèvies a 
l’escriptura del text

– Buscar i crear idees
– Ordenar idees
– L’estructura del text

•  La redacció
– Els paràgrafs
– La puntuació
– La connexió
– Les frases
– Els mots

•  La revisió
– Construccions sintàctiques clares
– Evitar repeticions
– Evitar tics lingüístics

•  La presentació
– Els títols
– Els tipus de lletra
– La cursiva

•  Solucionari

9. Gramàtica pràctica del valencià
Montserrat Ferrer
244 pàg. / 26,95 €
978-84-8131-396-3

La Gramàtica pràctica del valencià és 
una eina de consulta i revisió dels 
aspectes bàsics de la normativa 
lingüística. Es tracta d’un material 
pensat per a resoldre els dubtes de 
persones amb un cert nivell de llengua 
que, a més, volen millorar el seu 
coneixement del registre estàndard 
per a expressar-se amb correcció, tant 
en la producció de textos orals com 
escrits.
  •  Presentada en un volum compacte 

i pràctic.
  •  Distribuïda en temes d’una 

extensió limitada.
  •  Amb un repàs concís dels 

aspectes gramaticals més 
quotidians. 

  •  Amb la revisió dels punts més 
complexos, per a facilitar-ne la 
consulta.

  •  Bastida amb explicacions 
ordenades, clares i amenes.

  •  Enriquida amb exercicis variats de 
resolució individual per a posar en 
pràctica la teoria.

  •   Amb solucionari de totes les 
activitats plantejades.
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Servei d’atenció als centres escolars valencians

Zona nord: Teresa Alacot atencionord@tandemedicions.com o 607 926 026 
Zona centre: Fermín Poveda atenciocentre@tandemedicions.com o 629 210 147 
Zona centre B: Mar Segura atenciocentreb@tandemedicions.com o 671 088 338 
Zona sud: Xuso Ferrer atenciosud@tandemedicions.com o 615 308 264
Zona sud B: Núria Monllor atenciosudb@tandemedicions.com 671 059 181

IES zona nord: Eliseu Martínez iesnord@tandemedicions.com o 671 059 177
IES zona sud: Núria Monllor iessud@tandemedicions.com o 671 059 181

Av. Areners, s/n (Pol. El Pla)
Ap. de correus 147 - 46600 Alzira
Tel. 962 402 254
comercial@tandemedicions.com
www.tandemedicions.comwww.tandemedicions.com

@tandemedicions
@tandemedicions

Tàndem Edicions

Coneixes tot el que Tàndem posa al teu 
abast per al foment de la lectura?

Descobreix el nou Troballibres
Troba la lectura que el teu alumnat necessita. Els llibres 
estan classifi cats per temàtiques i edats i, a més a més, 
pots consultar les Idees per a l’aula que t’hi proposem o 
llegir fragments dels llibres que més t’interessen.

Treu el màxim partit als nostres llibres 
amb Lectura activa
Cada dossier de Lectura activa inclou un quadern 
per a l’alumnat i un per al professorat que 
possibiliten treballar la lectura en veu alta, 
la tertúlia literària i l’escriptura creativa.

Activitats d’animació a la lectura

Informa’t de tots els autors, autores, il·lustradors i 
il·lustradores que poden visitar el teu centre. Escriu al teu 
comercial de zona o a tandem@tandemedicions.com

Amb la col·laboració de:


