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Ens retrobem 
en un temps nou!
Cada any a Combel publiquem amb els millors autors i 
il·lustradors un gruix important de novetats: llibres 
infantils pensats com a instruments de coneixement i de 
gaudi, elaborats d’acord amb rigorosos criteris 
pedagògics. Com a editors, sempre hem tingut present la 
realitat que viuen els nostres lectors i, per tant, ara no 
podem passar per alt les conseqüències que el 
confinament i el desconfinament han tingut en els 
nostres infants.

És prou sabut que aquesta situació ens ha agafat 
desprevinguts a tots: a les famílies, als educadors, als 
llibreters i, és clar, també als editors. 

Tots hem hagut d’afrontar responsabilitats amb les quals 
no comptàvem: en l’àmbit familiar, de cop i volta hem 
hagut de fer d’educadors, de cuiners o d’informàtics dels 
nostres fills i filles. Bravo per totes aquestes famílies! 
També hem sentit el neguit per la pèrdua dels hàbits i les 
rutines com a conseqüència del tancament de les escoles  
i hem hagut de reinventar-los per tal que els més petits no 
es desorientessin i poguessin viure amb prou equilibri 
aquest temps d’aïllament. 

Amb tot, a casa també hem pogut comprovar la riquesa 
de dedicar més temps als nens i nenes: compartir estones 
sense pressa, conversar amb ells i descobrir les seves 
inquietuds. Hem estat capaços de trobar moments per fer 
noves activitats junts, cosa que és tan difícil d’aconseguir.

En aquest temps, ser editor de llibres infantils no ha  
estat fàcil, però ha sigut gratificant. I és que hem pogut 
redescobrir la importància d’explicar històries i compartir 
experiències úniques i insubstituïbles.

Malgrat el confinament, hem pogut ser al vostre costat  
amb el canal ContaCombel, un espai on heu pogut 

escoltar els nostres llibres de la mà dels autors mateixos, 
viure experiències de lectura col·lectiva en veu alta i 
utilitzar recursos interactius al voltant d’algunes 
col·leccions de la casa.

Encara som en un temps d’incerteses que ens genera 
preocupació i afecta la nostra salut física i mental.  
Els infants ho perceben i ho manifesten amb pors: al 
contagi i a perdre els seus éssers estimats, i amb  
ansietat davant el desconcert.

Nosaltres, els adults, d’aquest temps incert també  
n’hem tret moments de reflexió, de mirar endins, que  
no hauríem d’oblidar... Procurem, doncs, crear un entorn 
de confiança on els nens i les nenes puguin verbalitzar les 
seves preocupacions. I expliquem-los històries, llegim-los 
contes, que podran ser un bon pretext per vehicular 
aquestes inquietuds i retrobar les estones de felicitat 
compartida.

Acompanyar-vos, també, en aquest temps nou,  
és la nostra ambició.
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Corre, amaga’T, 
CuLLereTa!
TEXT:  Coralie Saudo  
IL·LUsTrACIONs: CaroliNe dall’aVa

Cada pàgina, una cullerada! Una divertida 
història rimada, il·lustracions de colors vius i 
una cullereta de fibra de bambú en el primer 
llibre que els ajuda a menjar. s’acabaran el 
plat per art de màgia!

15 x 15 cm
8 pàgines
Llibre de plàstic
a partir de 6 mesos

PVP amb IVA: 11,90 €
PVP sense IVA: 11,44 € el priMer llibre  

que elS ajuda  
a MeNjar!

oreLLes
IL·LUsTrACIONs:   
leMoN ribboN Studio

Qui surt d’aquest llibre? Un llibre de roba 
amb unes orelles suaus de quatre animals per 
estimular el desenvolupament sensorial dels més 
petits. Un llibre per tocar i sentir.

COL·LECCIó: TOCA, TOCA
15 x 15 cm
8 pàgines
Llibre de roba
a partir de 3 mesos

PVP amb IVA: 16,90 €
PVP sense IVA: 16,25 €

mira el vídeo!

mira el vídeo!

https://youtu.be/xEp2Ohs11mk
https://youtu.be/jl_hNE8adMM
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LLibres de 0 a 3 aNys

CoL·LeCCiÓ 
ToCa, ToCa
IL·LUsTrACIONs:  
leMoN ribboN Studio

Llibres de gran format amb rimes i textos 
senzills, colors vius i textures diverses, que 
conviden els més petits a experimentar a 
través del tacte i de la vista. Una col·lecció 
perquè els que encara no saben llegir 
comencin a manipular els seus primers 
llibres per mitjà del joc.

26 x 26 cm
Tot cartró
a partir de 3 mesos

PVP amb IVA: 14,90 €
PVP sense IVA: 14,33 €

CarruseL! 
6 pàgines

TaaaT! meeC-meeC! bub-bub! Juga-LLibre

boNa NiT!  
10 pàgines

altreS tÍtolS de la Col·leCCiÓ

mira el vídeo!

https://www.youtube.com/watch?v=6mxIMFfFU-U&feature=youtu.be
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LLibres de 0 a 3 anys

COL·LeCCiÓ amagataLLs
TeXT: Isabel Otter 
iL·LUsTraCiOns: sOphIe ledesma

Piu, piu!, qui hi ha? On anirà a explorar, avui, el 
Pollet? i el dino, amb qui vol jugar? dos llibres 
tot cartró de solapes i mecanismes mòbils 
sobre la granja i els dinosaures.

17x 17 cm
12 pàgines
Tot cartró
a partir d’1 any

PVP amb iVa: 11,90 €
PVP sense iVa: 11,44 €

Piu, Piu!

Pum, Pum!

UN reGal 
mUsICal  

NadaleNC

CançÓ de nadaL
TeXT i iL·LUsTraCiOns:  
NICOla slater

Una encantadora versió interactiva de la 
cançó de nadal més coneguda. Prem els 
botons per sentir l’instrument de cada 
pàgina i canta mentre sona la música en 
un final de conjunt. Amb un arbre de Nadal 
i una estrella que s’il·lumina!

21 x 21 cm
10 pàgines
Tot cartró
a partir d’1 any

PVP amb iVa: 16,90 €
PVP sense iVa: 16,25 €

Per mOLts anys!

altres tÍtOls de l’aUtOra

mira el vídeo!

mira el vídeo!

https://www.youtube.com/watch?v=EUjWpPJTqGo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=xHp07rKZjEY&feature=youtu.be
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oN és ToThom?
TEXT I IL·LUsTrACIONs: toM SChaMp

Un llibre tot cartró amb solapes que farà volar 
la imaginació dels més petits mentre juguen a 
endevinar quin animal s’ha amagat a cada pàgina. 
Obriu les solapes i descobrireu on s’ha ficat tothom. 

22 x 22 cm
14 pàgines
Tot cartró
a partir de 3 anys

PVP amb IVA: 13,90 €
PVP sense IVA: 13,37 €

Il·lustrador belga reconegut 
internacionalment. S’ha 
especialitzat sobretot en el llibre 
infantil il·lustrat. Té un estil molt 
personal que es caracteritza per 
la intensitat del color, el sentit de 
l’humor i la profusió de detalls en 
un món surrealista d’objectes i 
personatges.

QUI És...? 
Tom sChamP 

 ©
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altreS tÍtolS  
de l’autor

eL LLibre més boNiC  
de ToTs eLs CoLors

mira el vídeo!

https://youtu.be/d1ZD-OfpY6U
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Qui soC?

altreS tÍtolS de l’autor

eNdeviNa-ho!
TEXT I IL·LUsTrACIONs: 
triStaN Mory

Un llibre per jugar a estirar les llengüetes 
i endevinar què hi passa, en aquest llibre. 
Endevines qui tira amoretes? I qui s’ha quedat el 
barret? I qui és el rei de les endevinalles?

18x 18 cm
16 pàgines
Tot cartró
a partir d’1 any

PVP amb IVA: 13,90 €
PVP sense IVA: 13,37 €

mira el vídeo!

https://www.youtube.com/watch?v=wnn73MCCpJc&feature=youtu.be
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la MÀGia ÉS arreu!

LLIBrEs dE 0 A 3 ANys

LLibres de 0 a 3 aNys

mixifú  
i Les oNades

mixifú i La 
LLavor màgiCa

xavier saLomÓ
Il·lustrador i enginyer del paper. 
Treballa per a les principals 
editorials catalanes, espanyoles 
i franceses. Ha guanyat dues 
vegades el Premi Junceda.

meriTxeLL marTí
Escriptora i professora d’art 
i literatura. Ha publicat una 
trentena de llibres infantils i 
juvenils, alguns dels quals s’han 
traduït a diverses llengües.

QUI sóN...?

CoL·LeCCiÓ 
mixifú
TEXT: MeritXell MartÍ 
IL·LUsTrACIONs:  
XaVier SaloMÓ

17 x 17 cm
16 pàgines
Tot cartró
a partir de 2 anys

PVP amb IVA: 13,90 €
PVP sense IVA: 13,37 €

Un passeig pel bosc, una estona de surf a  
la platja, una nit de lluna plena o un dia de 
tempesta són bones ocasions per observar l’entorn 
i meravellar-se’n. En Mixifú és un gat juganer que 
mira el món amb curiositat. L’acompanyes? Un 
llibre amb mecanismes mòbils que ens descobreix 
la màgia dels petits moments.

mixifú i La LLuNa mixifú i La PLuJa

altreS  
tÍtolS de la  
Col·leCCiÓ

Sol·liCita l’eXpoSitor  
de MiXifú al deleGat 
CoMerCial de la teVa zoNa.

mira el vídeo!

https://youtu.be/jdQJSABAn3o


LLIBrEs dE 0 A 3 ANys 9

Il·lustradora i dissenyadora 
sueca amb una trajectòria de 
més de 20 anys. El seu estil naïf 
i amb influències de l’art gràfic 
dels anys 50 i 60 és fàcilment 
identificable. Ha dissenyat i 
il·lustrat llibres, segells,  
objectes de papereria, roba, 
vaixelles…

QUI És...? 
iNgeLa 
P. arrheNius

eNCiCLoPeTiT
TEXT I IL·LUsTrACIONs:  
iNGela p. arrheNiuS

Nombres, 
CoLors, 
CoNTraris, 
formes i Jo!
TEXT I IL·LUsTrACIONs: 
iNGela p. arrheNiuS

Què tenen en comú una llimona, una barba i 
un mosquit? Que piquen! I la nata, un préssec i 
un dudú? Que són dolços i suaus! Un imaginari 
de format gran, amb més de 200 paraules 
il·lustrades i agrupades per temes per atrevir-se 
amb el llenguatge i amb la  la vida!

Un llibre pop-up amb solapes de la cèlebre 
il·lustradora Ingela P. Arrhenius, que 
proposa als més petits una introducció gens 
convencional als colors, les formes, els  
nombres, els contraris i el cos.

26,5 x 34,5 cm
18 pàgines
Tot cartró
a partir d’1 any

PVP amb IVA: 24,90 €
PVP sense IVA: 23,94 €

23 x 27 cm
10 pàgines
Tot cartró
a partir de 3 anys

PVP amb IVA: 17,90 €
PVP sense IVA: 17,21 €

aL mar!

aL ParC!

a La seLva!

som-hi!

altreS tÍtolS  
de l’autora

LLibres de 0 a 3 aNys

mira el vídeo!

https://www.youtube.com/watch?v=ce_61Ls9feg&feature=youtu.be
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Qui s’ha meNJaT 
Les maduixes?
TEXT I IL·LUsTrACIONs: Marta CoMÍN

Les maduixes han desaparegut. Qui se 
les ha menjat? Coneixeràs una galeria de 
personatges amb la boca ben oberta! Estira 
les llengüetes per descobrir-ho!

COL·LECCIó: CLIC-CLAC
16,5 x 16,5 cm
10 pàgines
Tot cartró
a partir de 2 anys

PVP amb IVA: 12,90 €
PVP sense IVA: 12,40 €

eL NiNus va a Casa eLs avis
TEXT I IL·LUsTrACIONs:  
laureNCe jaMMeS i MarC ClaMeNS 

El Ninus i la seva família afronten els hàbits i 
les rutines de cada dia per créixer. Les activitats 
senzilles de la vida diària els ajuden a aconseguir 
independència i a millorar l’autoestima. Estira 
les llengüetes i juga amb textures i mecanismes 
senzills, mentre acompanyes el Ninus en aquests 
moments tan dolços.

COL·LECCIó: ELs TràfECs dEL NINUs
19,5 x 19,5 cm
10 pàgines
Tapa dura
a partir de 2 anys

PVP amb IVA: 14,90 €
PVP sense IVA: 14,33 €

obre feNt CliC, taNCa 
feNt ClaC. llibreS  

que CreiXeN!

eL desPerTar  
deL NiNus

altreS tÍtolS  
de la Col·leCCiÓ

La LoLa es  
busCa La Cua

altreS tÍtolS  
de la Col·leCCiÓ

mira el vídeo!

mira el vídeo!

https://youtu.be/2MHJ_CWUc-8
https://youtu.be/0TS5KucjK8w


QUI És...?  
mar beNegas

Escriptora i poeta. Treballa 
com a animadora de la 
creativitat i de la lectura en 
escoles, biblioteques i centres 
culturals. És especialista en 
poesia infantil.

uN llibre ple 
de riMeS i  
SorpreSeS

mossegades  
i QueixaLades
TEXT: Mar beNeGaS 
IL·LUsTrACIONs:  
SuSie haMMer

COL·LECCIó: MArsUPIfLAP
22,5 x 22,5 cm
12 pàgines
Tapa dura
a partir de 3 anys

PVP amb IVA: 14,90 €
PVP sense IVA: 14,33 €

Què li ha passat a aquest llibre? 
Qui ha rondat per les pàgines? I 
aquestes marques de dents… de 
qui deuen ser? Un llibre perquè 
grans i petits juguin a endevinar 
quin animal ha rosegat cada 
pàgina!

i aQuí diNs, Qui hi ha? i La Teva Casa, Tomasa? Què deu fer?

mossegades  
i QueixaLades

altreS tÍtolS de la Col·leCCiÓ

PoP-uP i iNTeraCTius

POP-UP I INTErACTIUs 11

mira el vídeo!

https://youtu.be/4qOctxi9Y6w
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aNem d’aCamPada!
TEXT I IL·LUsTrACIONs:  
laureNCe jaMMeS i MarC ClaMeNS

fa un temps perfecte per sortir a acampar. L’Òscar 
i els seus amics ho tenen tot a punt per muntar 
un campament de primera! Aixeca solapes, estira 
llengüetes i gira rodes per acompanyar la colla en 
aquesta aventura al bosc!

19 x 19 cm
10 pàgines
Tot cartró
a partir de 4 anys

PVP amb IVA: 14,90 €
PVP sense IVA: 14,33 €

oN meNgem avui?
TEXT I IL·LUsTrACIONs: SebaStiÀ Serra

Us convidem a conèixer altres cultures i tradicions 
a través de plats deliciosos. Quina pizza t’agrada 
més? O potser et ve de gust la cuina japonesa? I 
què me’n dius d’una bona hamburguesa? Tria el 
teu menú favorit!

16 x 18,4 cm
14 pàgines
Tot cartró
a partir de 3 anys

PVP amb IVA: 15,90 €
PVP sense IVA: 15,29 €

mira el vídeo!

https://youtu.be/pC9rxwhaF6Y
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COl·lECCIó:  
lES NOSTRES fESTES
TEXT I IL·LUSTRACIONS: Mercè 
canals

Sabeu per què decorem un avet per 
Nadal? I d’on ve la tradició de fer 
cagar el tió? Dos llibres tot cartró  
per explicar pas a pas  
les nostres festes als  
més petits de casa.  
Inclouen un arbre  
i un tió per muntar!

l’ARbRE dE NAdAl

CAgA, TIó

aMb un arbre  
i un tió   

per Muntar!

18 x 29,5 cm
12 pàgines
Tot cartró
a partir de 3 anys

PVP amb IVA: 11,90 €
PVP sense IVA: 11,44 €

Mira el vídeo!

Mira el vídeo!

https://www.youtube.com/watch?v=ndhkMUwUHmw
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=igO90DgckM0&feature=emb_logo


àlbum il·lustrat 
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ÀLBUM IL·LUSTRAT

LLIBRES JOC I CONEIXEMENT

OBSERVA, JUGA I  
COMPTA FINS A 99!

99 TOMÀqUETS &  
1 pATATA
tEXt i il·lustraCiONs: DElPhINE 
ChEDRU

un llibre joc dissenyat per Delphine 
Chedru per aprendre a comptar fins 
a 99, entretenir-se mirant pàgines 
plenes d’objectes i de colors, fixar-
se en tots els detalls i divertir-se 
buscant l’intrús que fa 100! Per 
jugar tot sol o amb companyia, una 
vegada i una altra, 99 vegades com 
a mínim!

TU I JO, gERMANS
tEXt: ElISENDA ROCA 
il·lustraCiONs: RAúl GURIDI

tenir un germà o una germana és fantàstic! menys 
quan ens barallem. D’això parla aquest conte. Us 
presentem un àlbum il·lustrat que ens explica amb 
humor i afecte els conflictes, els sentiments i les 
peripècies del dia a dia dels germans. Per ajudar els 
nens i les nenes a adonar-se que tenir un germà  
o una germana és molt divertit!

23 x 29 cm
48 pàgines
tapa dura
A partir de 3 anys

PVP amb iVa: 15,90 €
PVP sense iVa: 15,29 €

DElS AUTORS DE TU I JO, 
EL CONTE MÉS BONIC DEL 

MÓN, AMB MÉS DE 24.000 
EXEMPlARS VENUTS

TU I JO. EL  
CONTE MÉS  
BONIC  
DEL MÓN

AlTRES TÍTOlS  
DE lA COl·lECCIÓ

22 x 34,5 cm
36 pàgines
tapa dura
A partir de 3 anys

PVP con iVa: 13,90 €
PVP sin iVa: 13,37 €

Mira el vídeo!

https://www.youtube.com/watch?v=If9ZNxZWkYU


aCTiviTaTs

ACTIVITATs 15

PeTiTs JoCs de CàLCuL 
Per aLs més PeTiTs  
(3-4 aNys)

PeTiTs JoCs d’esCriPTura Per  
aLs més PeTiTs (3-4 aNys)

Primers Passos  
CaP aL CàLCuL  
(5-6 aNys)

Primers Passos CaP a 
L’esCriPTura (5-6 aNys)

JoCs de CàLCuL  
Per aLs més  
PeTiTs (4-5 aNys)

JoCs d’esCriPTura Per  
aLs més PeTiTs (4-5 aNys)

ACTIVITATs PEr APrENdrE 
QuaderNs de CàLCuL
TEXT I IL·LUsTrACIONs: K. VaN SChuyleNberGh,  
d. VaN de leijGraaf, a. eNGeleN

ACTIVITATs PEr APrENdrE 
QuaderNs d’esCriPTura
TEXT I IL·LUsTrACIONs: K. VaN SChuyleNberGh,  
d. VaN de leijGraaf, a. eNGeleN

17,5 x 23 cm
32 pàgines
a partir de 3 anys

PVP amb IVA: 4,50 €
PVP sense IVA: 4,33 €

17,5 x 23 cm
32 pàgines
a partir de 3 anys

PVP amb IVA: 4,50 €
PVP sense IVA: 4,33 €

Tres quaderns amb activitats lúdiques per 
aprendre càlcul. Amb aquests exercicis 
practicaran la representació dels nombres, 
aprendran a comptar, a reconèixer quantitats  
i moltes coses més!

Tres quaderns amb activitats lúdiques per 
aprendre les beceroles de l’escriptura. Amb 
aquests exercicis practicaran la motricitat, 
aprendran a traçar línies rectes, arcs, línies 
trencades i moltes coses més!

Activitats lúdiques per aprendre el càlcul!
Entre els 3 i 4 anys, els nens i nenes tenen ganes d’aprendre coses 

noves. És el moment ideal per ajudar-los a fer els seus primers 
passos en el càlcul! Amb aquests exercicis practicaran  

la representació dels nombres, aprendran a comptar, a reconèixer 
quantitats, a conèixer els conceptes «molts» i «pocs»  

i moltes coses més!

L’aprenentatge és més efectiu en un entorn relaxat. Les activitats 
amb uns dibuixos divertits i unes instruccions lúdiques motivaran 

els nens i nenes i els engrescaran a posar-se a la feina!

Títols de la col·lecció:

Combel Editorial és un segell d’Editorial Casals, SA
Títol original: Petits jeux de calcul pour les tout-petits
Idea original i concepció gràfica:  
Zuidnederlandse Uitgeverij N.V.
Vluchtenburgstraat 7, Aartselaar, Belgium
Il·lustracions: Katrien van Schuylenbergh
© Zuidnederlandse Uitgeverij N.V., Aartselaar, Bèlgica

© 2020, d’aquesta edició, Editorial Casals, SA
Casp, 79 – 08013 Barcelona · combeleditorial.com
Traducció: Núria Contreras
Primera edició: maig de 2020
ISBN: 978-84-9101-703-5
Dipòsit legal: B-9984-2020
Imprès a Bèlgica · Tots els drets reservats.

3-4-calcul-CAT.indd   1 7/5/2020   13:03:08

Activitats lúdiques per aprendre el càlcul!
A mesura que l’etapa d’Educació Infantil avança, els nens i nenes 

comencen a interessar-se pels nombres. És el moment perfecte per 
preparar-los per a l’aprenentatge del càlcul! Amb aquests exercicis 
aprendran a comptar, a reconèixer i escriure els nombres fins al 5, 

a representar quantitats i moltes coses més!

L’aprenentatge és més efectiu en un entorn relaxat.  
Les activitats amb uns dibuixos divertits i unes instruccions  

lúdiques motivaran els nens i nenes i els engrescaran  
a posar-se a la feina!

Títols de la col·lecció:

Combel Editorial és un segell d’Editorial Casals, SA
Títol original: Tout premiers jeux de calcul
Idea original i concepció gràfica:  
Zuidnederlandse Uitgeverij N.V.
Vluchtenburgstraat 7, Aartselaar, Belgium
Il·lustracions: Deborah van de Leijgraaf
© Zuidnederlandse Uitgeverij N.V., Aartselaar, Bèlgica

© 2020, d’aquesta edició, Editorial Casals, SA
Casp, 79 – 08013 Barcelona · combeleditorial.com
Traducció: Núria Contreras
Primera edició: maig de 2020
ISBN: 978-84-9101-705-9
Dipòsit legal: B-9986-2020
Imprès a Bèlgica · Tots els drets reservats.

4-5-calcul-CAT.indd   1 7/5/2020   13:03:56

Títols de la col·lecció:

Activitats lúdiques per aprendre el càlcul!
En l’últim curs d’Educació Infantil, els nens i nenes es van  

familiaritzant amb els nombres i avancen en l’aprenentatge  
del càlcul. Amb aquests exercicis aprendran a comptar, llegir  

i escriure els nombres fins al 10, aprendre els conceptes «primer»  
i «últim», conèixer l’ordre dels nombres i moltes coses més!

L’aprenentatge és més efectiu en un entorn relaxat.  
Les activitats amb uns dibuixos divertits i unes instruccions lúdiques 

motivaran els nens i nenes i els engrescaran  
a posar-se a la feina!

Combel Editorial és un segell d’Editorial Casals, SA
Títol original: Premiers pas vers le calcul
Idea original i concepció gràfica:  
Zuidnederlandse Uitgeverij N.V.
Vluchtenburgstraat 7, Aartselaar, Belgium
Il·lustracions: Anita Engelen
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Activitats lúdiques per aprendre a escriure!
Entre els 3 i 4 anys, els nens i nenes tenen ganes d’aprendre 
coses noves. És el moment ideal per ajudar-los a fer els seus 

primers passos en l’escriptura! Amb aquests exercicis milloraran la 
motricitat i la coordinació ull-mà, aprendran a traçar rectes, arcs 

i cercles, a seguir un camí amb el llapis i moltes coses més!

L’aprenentatge és més efectiu en un entorn relaxat.  
Les activitats amb uns dibuixos divertits i unes instruccions 

lúdiques motivaran els nens i nenes i els engrescaran  
a posar-se a la feina!

Títols de la col·lecció:

Combel Editorial és un segell d’Editorial Casals, SA
Títol original: Petits jeux d’écriture pour les tout-petits
Idea original i concepció gràfica:  
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Il·lustracions: Katrien van Schuylenbergh
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Títols de la col·lecció:

Activitats lúdiques per aprendre a escriure!
A mesura que l’etapa d’Educació Infantil avança, els nens i nenes 
aprenen a escriure el seu nom i es comencen a interessar per les 

lletres i les paraules. És el moment perfecte per preparar-los per a 
l’aprenentatge futur de l’escriptura! Amb aquests exercicis  

milloraran encara més la seva motricitat, aprendran a traçar  
línies rectes, arcs, línies trencades i moltes coses més!

L’aprenentatge és més efectiu en un entorn relaxat. Les activitats 
amb uns dibuixos divertits i unes instruccions lúdiques motivaran 

els nens i nenes i els engrescaran a posar-se a la feina!

Combel Editorial és un segell d’Editorial Casals, SA
Títol original: Tout premiers jeux d’écriture
Idea original i concepció gràfica:  
Zuidnederlandse Uitgeverij N.V.
Vluchtenburgstraat 7, Aartselaar, Belgium
Il·lustracions: Deborah van de Leijgraaf
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Activitats lúdiques per aprendre a escriure!
En l’últim curs d’Educació Infantil, els nens i nenes  

perfeccionen la seva motricitat i comencen a escriure lletres.  
Amb aquests exercicis aprendran a traçar arcs, bucles,  

espirals i cercles, es prepararan per a l’escriptura de les lletres,  
practicaran amb els nombres i alguna lletra  

i moltes coses més!

L’aprenentatge és més efectiu en un entorn relaxat.  
Les activitats amb uns dibuixos divertits i unes instruccions  

lúdiques motivaran els nens i nenes i els engrescaran  
a posar-se a la feina!

Títols de la col·lecció:

Combel Editorial és un segell d’Editorial Casals, SA
Títol original: Premiers pas vers l’écriture
Idea original i concepció gràfica:  
Zuidnederlandse Uitgeverij N.V.
Vluchtenburgstraat 7, Aartselaar, Belgium
Il·lustracions: Anita Engelen
© Zuidnederlandse Uitgeverij N.V., Aartselaar, Bèlgica
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Tu i Jo. eL  
CoNTe més  
boNiC  
deL mÓN

altreS tÍtolS  
de la Col·leCCiÓ
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amb  
diferents  
nivells de 

lectura aptes  
per a tot  

tipus  
de lectors.

ELS 
PROTAGONISTES

biTmax&Co

ideal per 
a lectors a 
partir de  

6 anYs! 

La sèrie és  
un pont entre  

eLs àLbums 
iL·Lustrats i  
Les noveL·Les 

infantiLs.

La convivència,  
L’amistat i  

L’ecologia són vaLors 
presents en aquestes 
aventures carregades 

d’humor i fantasia.

La nova  
sèrie dels  
creadors  

d’agus&monsters

biTmax&Co
La Mus i el Wagner, una rata i un os, troben un robot enmig de la 
carretera. decideixen emportar-se’l a casa i arreglar-lo. El seu nom és 
Bitmax i té una professió molt estranya: és ajudador! Amb els habitants 
del Bosc Blau viuran aventures i ajudaran tothom que ho necessiti.

combeleditorial.com/bitmax

Jo soc La mus! 
i em dedico a aJudar  
en bitmax… perquè  
aLgú ha d’aJudar  
L’aJudador, no? 

Jo soc en  

Wagner,

i soc amic d’en bitmax, 

de La mus i de tots  

eLs veïns deL bosc!

Jo soc en  
Bitmax! 

doncs si eLLs són 
eLs protagonistes…  

Jo soc L’evo,  
L’antagonista!

https://combeleditorial.com/bitmax


«No som parella, no  
som pare i filla, no som 
cap tàndem ni cap altra 
mena de bicicleta.  
Som més aviat els dos 
motoristes d’Easy Rider, 
Thelma i Louise, Simon i 
Garfunkel, l’Athos i en 
Porthos, l’Astèrix i l’Obèlix 
i, en el millor dels casos, en 
Harpo i en Chico Marx.»

QUI SÓN...? 
JAUME COPONS  
i LiLiANA FORTUNY

BITMAX&CO 17

BiTMAX&CO

EL ROBOT DEL BOSC
En Bitmax ha arribat força avariat al Bosc 
Blau. Gràcies a en Wagner i a la Mus, tindrà 
una nova possibilitat de fer el que millor sap 
fer: ajudar! Però, què en pensen la resta dels 
habitants de bosc?

EL ROBOT DEL BOSC
 

SUPERPORC
En Superporc està convençut que és 
un superheroi. El problema és que no 
té cap superpoder i s’està convertint 
en un perill per als altres i per a ell 
mateix. Cal que en Bitmax l’ajudi!

SUPERPORC

TEXT: Jaume Copons 
IL·LUSTRACIONS:  
LiLiana Fortuny

15 x 21 cm
72 pàgines
Tapa dura
a partir de 6 anys

PVP amb IVA: 12,90 €
PVP sense IVA: 12,40 €

BENVINGUTS  
AL BOSC  
BLAU!

soL·LiCita  
L’expositor de  
Bitmax&Co aL  
deLegat ComerCiaL  
de La teva zona.

Mira el vídeo!

https://www.youtube.com/watch?v=zOc4p6d-UAU&t=4s
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La CriaTura
TEXT: jauMe CopoNS 
IL·LUsTrACIONs: liliaNa fortuNy

Hola! soc l’Agus i ja deveu saber que amb els meus amics, 
la Lídia i els monstres, visc tota mena d’aventures. Per cert, 
coneixeu la història del dr. frankenstein? doncs, just quan el 
sr. flat ens l’estava explicant, el dr. Brot la va sentir i va tenir 
una idea... Es va posar a crear la seva pròpia criatura amb la 
idea d’escampar el mal i el caos pertot arreu. El pobre ésser 
va rebre el nom de Criatura i, tot i que al principi ens feia 
una mica de por, no vam trigar a entendre que calia  
ajudar-lo! Vols saber com ho vam fer?

15 x 21,5 cm
162 pàgines
a partir de 8 anys

PVP amb IVA: 12,90 €
PVP sense IVA: 12,40 €

1. arriba  
eL sr. fLaT!  

12a 
ediCiÓ

2. saLvem  
eL NauTiLus! 

8a 
ediCiÓ

3. La CaNçÓ  
deL ParC 

8a 
ediCiÓ

4. La guerra  
deL bosC

6a 
ediCiÓ

 5. La LLegeNda  
deL mar  

5a 
ediCiÓ

6. de LLibre  
eN LLibre 

4a 
ediCiÓ

MÉS DE 

450.000
 EXEMPLARS 

VENUTS

NoveTaT

LA NOVEL·LA 
GRÀFICA  
QUE FA 
LECTORS
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7. La CarTa  
més aLTa

4a 
ediCiÓ

8. eL saLT  
deL TemPs

4a 
ediCiÓ

9. boN NadaL,  
esTimaTs moNsTres!

PVP amb IVA: 14,00 € 
PVP sense IVA: 13,46 €

3a 
ediCiÓ

10. La NiT  
deL dr. broT

3a 
ediCiÓ

11. L’arbre  
deLs maLsoNs

3a 
ediCiÓ

12. eL Tresor PerduT

3a 
ediCiÓ

    14. virus! 
 

13. oLimPíada CuLTuraL 15. eLs CarTers de L’esPai

aCTiviJoCs  
moNsTruosos 2

PVP amb IVA: 9,50 € 
PVP sense IVA: 9,13 €

moNsTer  
NoTebook

PVP amb IVA: 10,00 € 
PVP sense IVA: 8,26 €

aCTiviJoCs  
moNsTruosos

PVP amb IVA: 9,50 € 
PVP sense IVA: 9,13 €

2a 
ediCiÓ

saNT Jordi  
de Les gaLàxies   

PVP amb IVA: 10,90 € 
PVP sense IVA: 10,48 €

16. La bibLioTeCa seCreTa

2a 
ediCiÓ

17. L’ iLLa  
de TrumaN

2a 
ediCiÓ2a 

ediCiÓ
2a 

ediCiÓ

7a 
ediCiÓ

Arriba  
el Sr. Flat!  
Arriba  
de veritat! 

PeLuix sr. fLaT 

PVP amb IVA:  
22,90 € 
PVP sense IVA:  
18,93 €agusandmonsters.com

         Accedeix a  
l’esPai PedagÒgiC 

de la pàgina web  
d’Agus&Monsters i descobreix  

els recursos pedagògics  
associats a la sèrie de llibres  

        per dinamitzar la lectura.

https://www.agusandmonsters.com/cat/
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mar  
eNdiNs
2a EdICIó

PVP amb IVA:  
16,90 € 
PVP sense IVA:  
16,25 €

eLs amiCs  
deL LLeÓ

PVP amb IVA:  
15,90 € 
PVP sense IVA:  
15,29 €

1. ríNxoLs d’or
2a EdICIó 

4. La bLaNCaNeu

2. eL gaT amb boTes
2a EdICIó

5. L’aNegueT LLeig

3. eLs Tres PorQueTs
4a EdICIó

6. La CaPuTxeTa vermeLLa
4a EdICIó

COL·LECCIó   
eL CaLaix de CoNTes 

PVP amb IVA: 17,50 € 
PVP sense IVA: 16,83 €
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eL meu Primer 
memory. Les 
besTioLes
2a EdICIó

eL meu Primer 
memory. eLs  
aNimaLs
3a EdICIó 

COL·LECCIó 
eL meu Primer memory  

PVP amb IVA: 16,90 € 
PVP sense IVA: 16,25 €

boN dia
4a EdICIó

PVP amb IVA: 13,90 € 
PVP sense IVA: 13,37 €

boNa NiT
4a EdICIó

PVP amb IVA: 13,90 € 
PVP sense IVA: 13,37 €

a ToCar! eL meu  
imagiNari bàsiC
2a EdICIó

PVP amb IVA: 21,50 € 
PVP sense IVA: 20,67 €

PeTiTa baLLariNa
2a EdICIó

PVP amb IVA: 22,90 € 
PVP sense IVA: 22,02 €



esPeCiaL NadaL
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L’aveLLaNa

PVP amb IVA: 16,90  € 
PVP sense IVA: 16,25 €

xiP-xaP
2a EdICIó

ToT eL Que sé  
QuaN m’eNfado 

ToT eL Que sé  
de La geNT 
 

ToT eL Que sé  
de La CaCa
2a EdICIó

ToT eL Que sé  
de La Por
2a EdICIó

bubú-bubiT

COL·LECCIó 
diversiÓ 
PoP-uP

PVP amb IVA: 15,90 € 
PVP sense IVA: 15,29 €

COL·LECCIó 
ToT eL Que sé…

PVP amb IVA: 15,90 € 
PVP sense IVA: 15,29 €

eLs dudús  
vaN a L’esCoLa

PVP amb IVA: 19,90 € 
PVP sense IVA: 19,13 €
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boN NadaL

PVP amb IVA: 16,90  € 
PVP sense IVA: 16,25 €

eL Cos humà  
Per fora
2a EdICIó

PVP amb IVA: 16,90 € 
PVP sense IVA: 16,25 €

eL soL  
i eLs PLaNeTes
2a EdICIó

PVP amb IVA: 19,90 € 
PVP sense IVA: 19,13 €

eL Cos humà  
Per diNs
2a EdICIó

PVP amb IVA: 16,90 € 
PVP sense IVA: 16,25 €

T’esTimo
2a EdICIó

PVP amb IVA: 16,00 € 
PVP sense IVA: 15,38 €

eLs reis  
d’orieNT
2a EdICIó

PVP amb IVA: 13,50 € 
PVP sense IVA: 12,98 €

La hisTÒria  
deL NadaL

PVP amb IVA: 16,90 € 
PVP sense IVA: 16,25 €
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segueix-nos a:

@combeleditorial

aTeNCiÓ aL CLieNT
Tel. 902 107 007
combel@combeleditorial.com
combeleditorial.com
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mailto:combel@combeleditorial.com
https://combeleditorial.com
https://www.youtube.com/channel/UCR__tfRnf4W4pGPU5C2LNqg
https://www.instagram.com/combeleditorial/
https://www.facebook.com/combeleditorial
https://twitter.com/editorialcasals?lang=ca



