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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.

Noemí Mercadé

Directora editorial

Llibres de 0 a 3 anys

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!

Mira el vídeo!

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!

Llibres de 0 a 3 anys
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Llibres de 0 a 3 anys
COL·LECCIÓ
Toca, toca

Mira el vídeo!
Carrusel!
6 pàgines

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 €

Bona nit!
10 pàgines

ALTRES TÍTOLS DE LA COL·LECCIÓ

Taaat!
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Llibres de 0 a 3 anys

Meec-meec!

Bub-bub!

Juga-llibre

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

Piu, piu!

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

Mira el vídeo!
Pum, pum!

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!
Mira el vídeo!

UN REGAL
MUSICAL
NADALENC

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

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

ALTRES TÍTOLS DE L’AUTORa

Per molts ANYS!

Llibres de 0 a 3 anys
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Llibres de 0 a 3 anys

© Eric Lowie

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.

qui éS...?
TOM SCHAMP

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

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

Mira el vídeo!

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.

ALTRES TÍTOLS
DE L’AUTOR

El llibre més bonic
de tots els colors
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Llibres de 0 a 3 anys

Llibres de 0 a 3 anys

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!

ALTRES TÍTOLS DE L’AUTOR

Qui soc?

Llibres de 0 a 3 anys
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Llibres de 0 a 3 anys
COL·LECCIÓ
MIXIFÚ
TEXT: MERITXELL MARTÍ
IL·LUSTRACIONS:
XAVIER SALOMÓ

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.

QUI SÓN...?
Mixifú
i les onades

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

Mixifú i la
llavor màgica

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.

LA MÀGIA ÉS ARREU!

ALTRES
TÍTOLS DE LA
COL·LECCIÓ
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Llibres de 0 a 3 anys

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

Mira el vídeo!

Xavier Salomó

MIXIFÚ I LA LLUNA

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

MIXIFÚ I LA PLUJA

Sol·licita l’expositor
de Mixifú al delegat
comercial de la teva zona.

Llibres de 0 a 3 anys
Enciclopetit
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!

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 €

QUI ÉS...?
INGELA
P. ARRHENIUS
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…

ALTRES TÍTOLS
DE L’AUTORA

Nombres,
colors,
contraris,
formes i jo!
TEXT I IL·LUSTRACIONS:
Ingela P. Arrhenius

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.
Mira el vídeo!

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

Al mar!

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

Al parc!

A la selva!

SOM-HI!

Llibres de 0 a 3 anys
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Llibres de 0 a 3 anys
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

OBRE FENT CLIC, TANCA
FENT CLAC. LLIBRES
QUE CREIXEN!

ALTRES TÍTOLS
DE LA COL·LECCIÓ

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

Mira el vídeo!
La Lola es
busca la cua

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.

ALTRES TÍTOLS
DE LA COL·LECCIÓ

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 €

Mira el vídeo!
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Llibres de 0 a 3 anys

El despertar
del Ninus

POP-UP I INTERACTIUS
Mossegades
i queixalades
TEXT: Mar Benegas
IL·LUSTRACIONS:
Susie Hammer

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!

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 €

Mira el vídeo!

UN LLIBRE PLE
DE RIMES I
SORPRESES

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.

Mossegades
i queixalades

ALTRES TÍTOLS DE LA COL·LECCIÓ

I aquí dins, qui hi ha?

I la teva casa, Tomasa?

Què deu fer?

POP-UP I INTERACTIUS
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POP-UP I INTERACTIUS
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!

Mira el vídeo!
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POP-UP I INTERACTIUS

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

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

POP-UP I INTERACTIUS
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!

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

Mira el vídeo!

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

L’arbre de Nadal

Amb un arbre
i un tió
per muntar!

Caga, tió

Mira el vídeo!
POP-UP I INTERACTIUS
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ÀLBUM IL·LUSTRAT
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 €

Mira el vídeo!

ALTRES TÍTOLS
DE LA COL·LECCIÓ

Tu I JO. EL
CONTE MÉS
BONIC
DEL MÓN

DELS AUTORS DE TU I JO,
EL CONTE MÉS BONIC DEL
MÓN, AMB MÉS DE 24.000
EXEMPLARS VENUTS

LLIBRES JOC I CONEIXEMENT
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, fixarse 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!

OBSERVA, JUGA I
COMPTA FINS A 99!
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àlbum il·lustrat
LLIBRES JOC I CONEIXEMENT

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

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

activitats
ACTIVITATS PER APRENDRE
quaderns de càlcul
TEXT I IL·LUSTRACIONS: K. van Schuylenbergh,
D. van de Leijgraaf, A. Engelen

er aprendre el càlcul!

Activitats lúdiques per aprendre el càlcul!

nes tenen ganes d’aprendre coses
ajudar-los a fer els seus primers
uests exercicis practicaran
prendran a comptar, a reconèixer
onceptes «molts» i «pocs»
coses més!

un entorn relaxat. Les activitats
s instruccions lúdiques motivaran
caran a posar-se a la feina!

Bèlgica
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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!

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:

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

4-5-calcul-CAT.indd 1
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TEXT I IL·LUSTRACIONS: K. van Schuylenbergh,
D. van de Leijgraaf, A. Engelen

ctiu en un entorn relaxat.
s divertits i unes instruccions
s i nenes i els engrescaran
a la feina!
col·lecció:

SA
petits

Bèlgica
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Primers passos
cap al càlcul
(5-6 anys)

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!

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:

Títols de la col·lecció:

7/5/2020 13:38:18

Petits jocs d’escriptura per
als més petits (3-4 anys)

17,5 x 23 cm
32 pàgines
A partir de 3 anys
PVP amb IVA: 4,50 €
PVP sense IVA: 4,33 €

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!

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
© Zuidnederlandse Uitgeverij N.V., Aartselaar, Bèlgica
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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 a escriure!

nenes tenen ganes d’aprendre
al per ajudar-los a fer els seus
mb aquests exercicis milloraran la
aprendran a traçar rectes, arcs
b el llapis i moltes coses més!

PVP amb IVA: 4,50 €
PVP sense IVA: 4,33 €
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Jocs de càlcul
per als més
petits (4-5 anys)

ACTIVITATS PER APRENDRE
quaderns d’escriptura

r aprendre a escriure!

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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Petits jocs de càlcul
per als més petits
(3-4 anys)

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

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!

a col·lecció:

s, SA
petits

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!
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BITMAX&CO

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.

IDEAL PER
A LECTORS A
PARTIR DE
6 ANYS!

La NOVA

La sèrie és
un pont entre
els àlbums
il·lustrats i
les novel·les
infantils.

SÈRIE dels
CREADORS
D’AGUS&MONSTERS

La convivència,
l’amistat i
l’ecologia són valors
PRESENTS en aquestes
aventures carregades
d’humor i fantasia.

amb

ELS
PROTAGONISTES
Jo soc la

Mus!

Jo soc en
Bitmax!

diferents
nivells de
lectura aptes
per a tot
tipus
de lectors.

i em dedico a ajudar
en Bitmax… Perquè
algú ha D’AJUDAR
L’AJUDADOR, no?

Jo soc en

er,
Wagn
en Bitmax,

i soc amic d’ de tots
de la Mus i
l Bosc!
els veïns de

Doncs si ells són
els protagonistes…
jo soc l’Evo,
l’antagonista!
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NOVEL·LA GRÀFICA

combeleditorial.com/bitmax

BITMAX&CO
BENVINGUTS
AL BOSC
BLAU!
TEXT: Jaume Copons
IL·LUSTRACIONS:
Liliana Fortuny
15 x 21 cm
72 pàgines
Tapa dura
A partir de 6 anys

QUI SÓN...?
JAUME COPONS
i LILIANA FORTUNY

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

«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.»

EL ROBOT DEL BOSC

Superporc

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?

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!

EL ROBOT DEL BOSC

SUPERPORC

Mira el vídeo!

Sol·licita
l’expositor de
Bitmax&Co al
delegat comercial
de la teva zona.

BITMAX&CO
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L’AGUS I ELS MONSTRES

MÉS DE

LA NOVEL·LA
GRÀFICA
QUE FA
LECTORS

450.000
EXEMPLARS
VENUTS

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?

novetat

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

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

12a

8a

EDICIÓ

1. Arriba
el Sr. Flat!
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8a

EDICIÓ

2. Salvem
el Nautilus!

6a

EDICIÓ

3. La cançó
del parc

5a

EDICIÓ

4. La guerra
del bosc

4a

EDICIÓ

5 . La llegenda
del mar

EDICIÓ

6. De llibre
en llibre

L’AGUS I ELS MONSTRES

4a

4a

EDICIÓ

7. La carta
més alta

3a

EDICIÓ

8. El salt
del temps

3a

EDICIÓ

9. Bon Nadal,
estimats monstres!

3a

EDICIÓ

10. La nit
del Dr. Brot

EDICIÓ

11. L’arbre
dels malsons

PVP amb IVA: 14,00 €
PVP sense IVA: 13,46 €
3a

2a

EDICIÓ

12. El tresor perdut

13. Olimpíada culturaL

14. Virus!

2a

EDICIÓ

EDICIÓ

15. Els carters de l’espai

EDICIÓ

16. La biblioteca secreta

2a

7a

EDICIÓ

EDICIÓ

17. L’ illa
de truman

2a

2a

EDICIÓ

Sant Jordi
de les Galàxies

Activijocs
monstruosos

Activijocs
monstruosos 2

Monster
Notebook

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

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

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

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

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.
agusandmonsters.com

Arriba
PELUIX Sr. Flat

el Sr. Flat!

Arriba

de veritat!
PVP amb IVA:
22,90 €
PVP sense IVA:
18,93 €
L’AGUS I ELS MONSTRES
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ESPECIAL NADAL

Mar
endins

Els amics
del lleó

2a EDICIÓ

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

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

Col·lecció
El Calaix de contes

1. Rínxols d’or

2. El gat amb botes

3. Els tres porquets

4. La BLANCANEU

5. L’aneguet lleig

6. La caputxeta Vermella

2a EDICIÓ
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PVP amb IVA: 17,50 €
PVP sense IVA: 16,83 €

ESPECIAL NADAL

2a EDICIÓ

4a EDICIÓ

4a EDICIÓ

ESPECIAL NADAL

Bon dia

Bona nit

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

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

4a EDICIÓ

Col·lecció
El meu primer memory

4a EDICIÓ

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

El meu primer
memory. Les
bestioles

El meu primer
memory. Els
animals

A tocar! El meu
imaginari bàsic

Petita ballarina

2a EDICIÓ

2a EDICIÓ

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

3a EDICIÓ

2a EDICIÓ

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

ESPECIAL NADAL
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ESPECIAL NADAL
Els Dudús
van a l’escola

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

L’avellana
PVP amb IVA: 16,90 €
PVP sense IVA: 16,25 €

Col·lecció
Diversió
pop-up

Col·lecció
Tot el que sé…

Tot el que sé
quan m’enfado
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ESPECIAL NADAL

Xip-xap
2a EDICIÓ

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

Bubú-bubit

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

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

ESPECIAL NADAL

La HISTÒRIA
del Nadal

Els Reis
d’Orient

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

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

2a EDICIÓ

T’estimo

Bon Nadal

2a EDICIÓ

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

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

EL COS HUMÀ
Per dins

EL COS HUMÀ
Per fora

El sol
i els planetes

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

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

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

2a EDICIÓ

2a EDICIÓ

2a EDICIÓ

ESPECIAL NADAL
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Il·lustracions de Liliana Fortuny
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