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Col·lecció Mus Mus  
Teresa Porcella 

 

Les primeres paraules 

Llibres plens de ritme per gaudir més de la lectura! 

 

La col·lecció dels Mus Mus reuneix diferents llibres per cantar que combinen música, 

lectura i unes precioses il·lustracions. Contes que recuperen la tradició oral de les 

narracions i jocs de falda amb textos poètics adequats per als més petits i un format 

tot cartró amb solapes.  

 

El dia i la nit, els nombres de l’1 al 5 i els dies de la setmana. Tres temàtiques senzilles 

de llenguatge directe per estimular la interacció, el desenvolupament lingüístic, el 

ritme i la musicalitat dels més petits. Incorporen un codi QR que permet descarregar la 

cançó de cada història.  

 
 
Text: T. Porcella 
Il·lustracions: G. Orecchia,  
S. Fatus, C. Queralt 
17 x 17 cm, 16 pàg.  
Tot cartró 
A partir de 3 mesos 
PVP amb IVA: 7,50 € - PVP sense IVA: 7,21 € 

 

 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

ISBN: 978-84-9101-084-5 ISBN: 978-84-9101-083-8 ISBN: 978-84-9101-085-2 
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Col·lecció Els Dudús 
Patricia Geis 

 

Bons costums 

Adquirir bons hàbits mai havia sigut tan divertit! 

 

Els Dudús aconseguiran que la lectura es converteixi en un joc mentre els més petits 

aprenen hàbits quotidians senzills, com anar a dormir o vestir-se per a cada ocasió i 

època de l’any. Una nova col·lecció protagonitzada per uns simpàtics personatges 

semitroquelats amb els quals podran interactuar i que a més contenen, al final de cada 

llibre, una butxaca per poder guardar-hi tots els seus complements. Els Dudús seran 

uns fantàstics companys d’aventures! 

 

Text i il·lustracions: P. Geis 
18 x 25 cm, 14 pàg. 
Tapa dura 
A partir de 2 anys 
PVP amb IVA: 12,90 € - PVP sense IVA: 12,40 € 

 

 

  
 

 

 

 

 

Patricia Geis és autora de més de quaranta contes infantils que s’han 

publicat en països com Espanya, França, Regne Unit, Estats Units, Corea, 

Israel, Portugal o Itàlia. Entre les seves obres destaca la col·lecció Això és 

un artista!, pop-ups que converteixen als infants en veritables amants de 

l’art. El llibre dedicat a Pablo Picasso va obtenir el Primer Premi al Llibre 

Millor Editat 2014, per part del Ministeri d'Educació, Cultura i Esports.  

 

 

ISBN: 978-84-9101-061-6 ISBN: 978-84-9101-062-3 
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La Llegenda del Mar  
Jaume Copons i Liliana Fortuny 

 

L’Agus i els monstres 

La cinquena aventura de l’Agus i els monstres ja és aquí! 

 

A l’Agus i als seus amics els ha tocat un viatge a una misteriosa illa deserta, però no 

sospiten que allà els espera el malvat Dr. Brot i el cap de suro del seu ajudant Nap.  Un 

relat molt mariner i ple de girs inesperats que, com els altres títols de la col·lecció, 

tracta sobre l’amistat, el civisme, el desenvolupament del sentit crític i l’honradesa. 

T’apuntes a navegar amb l’Agus entre les pàgines d’aquesta nova història? 

 
Text: J. Copons  
Il·lustracions: L. Fortuny 
15 x 21,5 cm, 172 pàg. 
A partir de 8 anys 
PVP amb IVA: 10 € - PVP sense IVA: 9,62 € 
 
 
La col·lecció a les xarxes:  
www.agusandmonsters.com  
facebook.com/agusandmonsters  
Twitter: @agusandmonsters  
instagram.com/agusandmonsters  
pinterest.com/agusandmonsters 
 
 
Vídeo promocional:  
https://youtu.be/6wLvvHHAZ7o 

 
 
Altres títols de la col·lecció: 
 
  

ISBN: 978-84-9101-058-6 
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Sant Jordi de les Galàxies 
Jaume Copons i Liliana Fortuny 

 

L’Agus i els monstres 

Una aventura especial i espacial pel Dia del Llibre 

 

Estimats seguidors de l’Agus i els monstres, teniu una segona novetat! La història de 

Sant Jordi com mai abans l’havíeu viscuda i amb dos nous personatges: la tinent 

Quatre i en Dan Iks. Amb referències a la coneguda saga d’Star Wars i amb molt 

d’humor, Agus Pianola s’enfrontarà amb una mena de drac de les galàxies que 

amenaça de destruir la Terra i que el Dr. Brot i el seu ajudant Nap volen adoptar com a 

mascota. Deixa’t acompanyar per la força aquest 23 d’abril! 

 

Text: J. Copons  
Il·lustracions: L. Fortuny 
15 x 21,5 cm, 80 pàg. 
A partir de 8 anys 
PVP amb IVA: 7,40 € - PVP sense IVA: 7,12 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaume Copons i Liliana Fortuny es van conèixer per casualitat i van 

començar a treballar junts. Des de llavors, entre altres projectes 

propis i conjunts, no han pogut deixar de fer coses monstruoses.  

 

 

ISBN: 978-84-9101-057-9 
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Pots consultar totes les novetats en aquest enllaç: 

http://www.combeleditorial.com/ca/cataleg/ 

 

Per descarregar les imatges dels llibres en alta resolució accedeix al nostre FTP: 

Adreça: ftp.editorialcasals.com 

Usuari: combel@editorialcasals.com 

Contrasenya: prensa 

 

Sobre Combel: 

Combel Editorial és un segell que des de l’any 1989 edita llibres il·lustrats per a nens i 

nenes amb la intenció de posar al seu abast uns materials de qualitat que els 

acompanyin en la seva formació com a lectors. 

El nostre catàleg comprèn un ventall molt ampli de títols, des dels llibres de roba o de 

bany i els llibres de tot cartró per als més petits, fins als contes i els llibres de 

coneixements per als nens i nenes fins a nou anys. 

La selecció dels materials que editem es fonamenta en dos principis bàsics: la 

presència d’un valor educatiu al darrere, i l’exigència de qualitat, tant pel que fa al text 

com a la il·lustració. Aquests principis es tradueixen en el desig de recollir les propostes 

més interessants dels autors i il·lustradors nacionals, i el propòsit de fixar-nos en el que 

s’edita a l’estranger per traslladar els projectes més innovadors al nostre àmbit 

cultural. 

Combel Editorial pertany al grup Editorial Casals des de l’any 1994, tot i que manté una 

línia editorial i un catàleg independents. 
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