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OFERTES 2022

0-3 ANYS

Has vist el meu cadell?
Atenció, s’ha perdut un cadell! Té una cua llarga,
les potes blanques, un nas ben negre i una llengua
rosada. Pistes? N’hi ha pertot arreu: mirem darrere
el sofà, sota la manta, darrere la nevera i també al
jardí, que potser s’ha amagat entre els matolls. I tu,
que l’has vist? Una caseta de roba amb textures i un
element sonor.
A partir de 3 mesos

PVP
AMB IVA

7,90 €
Tirallonga
Un llibre acordió amb solapes perquè els més petits
juguin a trobar l’ocell que hi ha darrere de l’arbre, el
pollet sota l’ala de la gallina, la marieta amagada sota
la fulla de la poma... Una tirallonga de sorpreses per
descobrir que es desplega pels dos costats!
A partir d’1 any

PVP
AMB IVA

9,90 €

El meus animals i jo
Els meus mots i jo
Imaginaris per descobrir els animals d’arreu del món
en el seu hàbitat natural.
Imaginari per acompanyar el bebè en
l’aprenentatge dels primers mots del seu dia a dia.
A partir d’1 any
1. Els meus animals i jo

2. Els meus mots i jo

PVP
AMB IVA

5,90 €

Els animals de nit
Un documental sobre els animals que surten a la nit.
Llibre amb textures per tocar i informació a l’abast dels
nens i les nenes. Una aproximació tàctil i activa per
encoratjar-los en les seves primeres descobertes.
A partir de 3 anys

2

PVP
AMB IVA

5,90 €
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0-3 ANYS

Toca, toca. Colors
Toca, toca. Nombres
Dos títols de format petit centrats en els conceptes
bàsics, com els colors i els nombres. Una proposta
senzilla, amb una sola imatge i una textura a cada
pàgina, que atraurà l’atenció dels nadons.

5,50 €

A partir de 3 mesos
1. Toca, toca. Colors

PVP
AMB IVA

2. Toca, toca. Nombres

1
2

A dormir! Toca, Toca.
Pestanyes
Llibre amb pestanyes retallades en forma de
personatges o d’objectes perquè els més menuts
els descobreixin a cada pàgina mentre els en diem
els noms. Colors vius, formes senzilles i textures per
tocar que atrauran i distrauran els nens i les nenes.

PVP
AMB IVA

4,90 €

A partir d’1 any

Els primers nombres.
Toca, Toca
Llibre 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.
Perquè els que encara no saben llegir comencin a
manipular els seus primers llibres per mitjà del joc.

PVP
AMB IVA

7,90 €

A partir de 6 mesos

Un dia amb el Cotó
i la Mel
Mel i Cotó, els protagonistes d’aquesta història, són
dos hàmsters que ensenyaran als més petits els seus
hàbits de cada dia. Un llibre amb mecanismes mòbils
per conèixer de més a prop i de forma lúdica els
hàbits d’un dels animals domèstics més populars.
A partir de 3 anys

PVP
AMB IVA

6,90 €
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Els meus petits contraris
Petit o gran? Obert o tancat? Amunt o avall? Un llibre
amb solapes grosses i elements mòbils per aprendre
els contraris tot jugant.

PVP
AMB IVA

A partir de 3 mesos

4,90 €

Mixmax d’animals
Què diu la granota quan pregunta com es va a un
lloc? Què diu el conill quan convida un amic a casa
seva? Si ho vols descobrir, alça les solapes d’aquests
animals tan curiosos, però, atenció, que el Mixmax no
et faci perdre el cap!
A partir d’1 any

PVP
AMB IVA

4,90 €

Els animals de la granja
Gira i gira les pàgines del llibre giravolta i diverteix-te
amb els animals de la granja. Un llibre juganer amb
il·lustracions «giravolta» que els més petits podran
remenar una vegada i una altra per aprendre els
contraris.

PVP
AMB IVA

2,50 €

A partir de 3 anys

Enfeinossets
Què vols ser quan siguis gran? Pagès, bomber,
pintora... En aquest títol, els nens i les nenes
hi trobaran una pila d’oficis per triar i remenar,
representats per uns ossets molt enfeinats. Un
llibre tot cartró amb els noms dels oficis en lletra
manuscrita i uns dibuixos de traç de llapis i collage
que li donen un aire infantil.
A partir de 3 anys
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PVP
AMB IVA

3,00 €

Els més grans

OFERTES 2022

LLIBRES POP-UP I INTERACTIUS

1

La primera col·lecció perquè els més petits puguin conèixer els
personatges destacats de la nostra història, els més grans. El primer home
que va trepitjar la Lluna, l’inventor de la bombeta i la dona que, amb un
acte de resistència pacífica, va fer un primer pas contra la segregació racial
són herois de veritat: no tenen superpoders però ens han fet millors a tots.
Amb fotografies, un pop-up i un text breu i senzill a cada llibre.

3

A partir de 3 anys
1. Contra la foscor 2. Una rosa negra
Thomas Alva Edison Rosa Parks

PVP
AMB IVA

3. Caminant per la Lluna
Neil Armstrong

1,00 €

2

A sopar amb en Ted
A dormir amb en Ted
En Ted és un nen amb una gran imaginació i moltes ganes de jugar
amb els seus amics. Llibres amb solapes resistents i colors vius.
A partir de 3 anys
1. A sopar amb en Ted

2. A dormir amb en Ted

PVP
AMB IVA

2,50 €

2
1

La Boleta comença l’escola
Avui és el primer dia d’escola de la Boleta i li cal ajuda per preparar la
motxilla. Els nens i les nenes hauran de posar a prova la seva memòria
i aixecar les solapes per trobar els objectes que la Boleta es vol endur
el primer dia d’escola. I al final, una motxilla amb tots els elements!
A partir de 3 anys

PVP
AMB IVA

5,90 €

El tresor perdut de la tomba
de la mòmia
Una mòmia i el capità de l’illa de la Calavera han amagat els seus
tresors. Arribar fins al final de l’aventura per trobar-los no serà gens
fàcil. Una història plena d’aventures i criatures esgarrifoses. Aneu amb
compte, perquè poden treure el cap entre les pàgines!

PVP
AMB IVA

5,90 €

A partir de 3 anys
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Soroll blanc
Una brillant i colorista combinació de poesia i
espectaculars construccions de paper que ens
apropen a l’art contemporani.
A cada doble pàgina cal descobrir l’element que
s’amaga rere unes construccions de paper increïbles.
Una gran diversió per a petits i grans!

PVP
AMB IVA

5,00 €

A partir de 3 anys

El camió de l’os Bernat
s’ha encallat!
Quan el camió de l’os Bernat s’encalla al fang, a qui
demanarà ajuda? Mira de saber què passa quan els
seus amics intenten ajudar-lo. Amb tot de dibuixos
que canvien de manera molt enginyosa i una sèrie
de personatges pintorescos, segur que aquest llibre
il·lustrat interactiu es convertirà en una lectura
predilecta.

PVP
AMB IVA

6,45 €

A partir de 4 anys

La Gala i el Pelut al parc
d’atraccions
La Gala i el Pelut al circ
Acompanya la Gala i el seu gos, el Pelut, i desplega
els pop-ups de cadascuna de les atraccions del parc
o del circ!
A partir de 3 anys
1. La Gala i el Pelut
al parc d’atraccions

PVP
AMB IVA

4,45 €

2. La Gala i el Pelut
al circ
1
2

Amics
La Maria saluda traient la llengua, en Marcel sempre
està als núvols, la Julieta no s’hi veu gens sense
ulleres... Tots tan particulars…, però amics, al cap
i a la fi! Un llibre que tracta sobre la diversitat i
singularitat de les persones, però dedicat sobretot a
l’amistat.
A partir de 3 anys
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PVP
AMB IVA

4,45 €
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Boníssim!
De dilluns a diumenge, cada àpat és una festa! Llibre
amb llengüetes, solapes i moltes sorpreses per
descobrir!
A partir de 3 anys

PVP
AMB IVA

3,90 €

I tu com dorms?
Com dorm el cadell? I els petits cignes, com dormen?
Un llibre pop-up per dormir ben a gust i tranquils
com els animals d’aquestes pàgines. Amb llengüetes,
solapes i moltes sorpreses per descobrir.

PVP
AMB IVA

3,90 €

A partir de 3 anys

On és el meu jersei?
En Roc ha perdut el seu jersei preferit. L’ha buscat
pertot arreu. A dins, a fora, a dalt i a baix. A l’armari,
a la cuina, al bany, aquí, allà i més enllà. On deu
ser? Una història adorable amb solapes, pàgines
encunyades i una petita introducció als nombres.
A partir de 3 anys

PVP
AMB IVA

4,90 €

L’ofici que més m’agrada
Què t’agradaria ser quan siguis gran? A partir d’un
joc d’endevinalles, aquest llibre ens presenta oficis i
professions. Observa les imatges, aixeca les solapes
i endevina què vol ser de gran cadascun dels nens i
les nenes.
A partir de 3 anys

PVP
AMB IVA

4,45 €
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Dudu, on ets?
En Lluís ha perdut el seu ninot i estava segur que
l’havia deixat a l’entrada, però no, allà no hi és. I a la
sala? O al bany? On deu ser? Un recorregut per tots
els espais de la casa, que van apareixent habitació
per habitació en les pàgines foradades d’aquest llibre
tot cartró.
A partir de 4 anys

PVP
AMB IVA

4,90 €

Pop-down

1

Un submarí surt a rescatar un dofí atrapat. Quines
sorpreses trobarà al fons del mar?
El cel s’enfosqueix enmig d’una cursa de globus. Els
concursants, atemorits, arribaran a la meta?
Dues divertides històries que es despleguen perquè
petits i grans descobreixin d’una forma diferent les
aventures d’aquests simpàtics personatges: de cap
per avall, al llit o fent la vertical! Sorpreses i diversió
en una cascada de mecanismes!
PVP
AMB IVA

A partir de 4 anys
1. Pop-down.
Una cursa de globus!

2

2. Pop-down.
Submarí al rescat!

4,50 €

Pop! PoPosats

1

Amagats o a la vista, grans o petits, tacats o amb
ratlles: tothom és benvingut al món dels PoPosats!
A cada pàgina hi trobareu un animal en pop-up, un
parell de paraules contràries i una petita curiositat
sobre els animals. Sabíeu que els elefants no deixen
mai de créixer?, i que les vaques poden ingerir fins a
20 quilos de menjar al dia?

2

PVP
AMB IVA

A partir de 4 anys
1. Pop!
PoPosats a la granja

8,90 €

2. Pop!
PoPosats a la jungla

Tot a punt
Un punt. Què hi veus? Dos punts, tres punts... I ara?
Una proposta lúdica i creativa per comptar de l’1 al
10 i imaginar què s’amaga darrere de cada doble
pàgina. Perquè a partir d’un punt podem crear
gairebé qualsevol cosa!
A partir de 3 anys

8

PVP
AMB IVA

8,90 €
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L’arca de Noè
El relat sobre l’arca que Noè va construir per allotjarhi la seva família i uns quants animals de cada
espècie per salvar-los del diluvi universal, ara en un
llibre desplegable amb il·lustracions de colors vius
i plenes de detalls. Mai no s’ha vist un vaixell tan
colossal!
A partir de 3 anys

PVP
AMB IVA

10,90 €

De l’u al deu
Què s’hi amaga a sota del nombre tres? Aixecant les
solapes d’aquest llibre descobrirem sorpreses molt
agradables que de ben segur captivaran els lectors
més tafaners. Un llibre amb mecanismes enginyosos
per mostrar la màgia dels nombres als més petits.

PVP
AMB IVA

8,90 €

A partir de 3 anys

Si vostè volés
«Posem per cas, si vostè volés...» Us ho imagineu?
Una historia senzilla, petita i tendra en un llibre popup que ens explica que volar, al capdavall, potser no
és tan estrany com ens pensem.
A partir de 3 anys

PVP
AMB IVA

2,90 €

La història del Nadal
Fa molt de temps, a la ciutat de Betlem, va néixer un
nen en una nit estrellada. Era en un estable, en un llit
de palla, i allà va rebre la visita d’uns pastors i de tres
savis d’Orient. La meravellosa història del naixement
de Jesús representada pel mestre dels llibres pop-up
Robert Sabuda en sis escenes esplèndides.
A partir de 5 anys

PVP
AMB IVA

8,90 €
9
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Col·lecció Cavall Acció.
Cavall Volador
Una sèrie que combina magnífiques il·lustracions
amb fotografies, i textos senzills en lletra de pal
i manuscrita. Cada títol inclou un breu apartat
documental que complementa el text bàsic.

COMBINA
LLETRA DE PAL
I MANUSCRITA

Juguem
A partir de 3 anys
L’os de peluix		

La pilota

El joc de construcció		

La cuineta

Treballem
A partir de 4 anys
Fem d’equilibrista		

Fem de metge

Fem de mestre

Viatgem
A partir de 5 anys
El cotxe		

El vaixell

PVP
AMB IVA

2,90 €
INCLOU
MATERIAL
DOCUMENTAL

10
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Cavall Zoo
Sèrie que combina magnífiques il·lustracions amb fotografies, i textos
senzills que combinen la lletra de pal i la manuscrita. Cada títol inclou
un breu apartat documental que complementa el text bàsic.

Qui soc?

A partir de 3 anys
El gos

El peix
PVP
AMB IVA

On visc?

A partir de 5 anys
El pingüí

El cocodril

El tigre

2,00 €

El Cavall Volador. Sèrie PAS
Les il·lustracions, plenes de tendresa, donen personalitat a unes
històries senzilles que els més petits podran llegir sols. Bons
arguments amb molt poca lletra.

PVP
AMB IVA

2,00 €

A partir de 4 anys
M’agrada embrutar-me
(lletra de pal)

El Cavall Volador. Sèrie GALOP
Sèrie de títols independents per a petits lectors a partir de 5 anys.
Històries plenes de fantasia, tendresa i sentit de l’humor que
entusiasmaran els nens i les nenes, i els animaran a endinsar-se
encara més en el meravellós món de la lectura.
PVP
AMB IVA

A partir de 5 anys
El cranc ermità

Com un mitjó

Cèlia, l’estrella marina

1,50 €

El Cavall Volador Clàssic amb CD

1

Recopilatoris que contenen quatre títols i un CD amb la narració
dramatitzada dels contes. Una combinació de lectura i audició que
entusiasmarà els petits lectors.

2
3

A partir de 3 anys
1. Sèrie TROT 1

2. Sèrie TROT 2

3. Sèrie GALOP 2

PVP
AMB IVA

8,90 €
11
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El cavall mitològic
Una adaptació literària que no perd de vista el nivell
de comprensió dels lectors als quals va destinada.
Històries meravelloses, d’aventures, intrigants... que
van ser populars a Grècia i Roma i que, sens dubte,
formen part de la nostra cultura.

1

A partir de 5 anys
1. Prometeu

3. Els viatges de Perseu

PVP
AMB IVA

1,00 €

2. Els argonautes

3

2

Nens i nenes del món
Alaska, Tanzània, Dakota, Nova Zelanda, la Xina, el
Marroc... són els territoris d’on provenen els nens i les
nenes d’aquests llibres. Històries per aprendre com
es viu a cada lloc, com es vesteixen els seus habitants,
quins animals hi ha o què s’hi menja. Una manera
positiva d’apropar els petits lectors a nous mons.

1

A partir de 4 anys
1. Petita Nenet

3. Petita Romaní

PVP
AMB IVA

3

3,00 €

2. Petita Malaiali

2

Clàssics d’arreu del món
La col·lecció Clàssics d’arreu del món inclou històries
populars de diferents llocs del món. Contes d’Orient,
d’Amèrica, d’Àfrica i històries i mites de l’antiguitat
componen aquesta sèrie que ens evoca èpoques i
cultures llunyanes que despertaran la imaginació
dels joves lectors.
A partir de 4 anys
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Ubazakura,
el cirerer de la dida

Ulisses i el gegant
Polifem

El casament de
les rates

L’estàtua de
Pigmalió

Narcís

El foc i la pluja

PVP
AMB IVA

1,00 €
El gegant pelut

Urashimataro

La capa del tatú

L’arbre que parlava

Un botó que enamora
La senyoreta Enriqueta és una noia molt coqueta. El
senyor Bernat és molt tocat i posat... Però..., ai, quina
desgràcia! Els ha caigut un botó. Tots dos surten a
buscar-lo. Qui sap on els duran els fils del seu destí...

PVP
AMB IVA

11,90 €

A partir de 3 anys

OFERTES 2022

ÀLBUM I LLIBRE IL·LUSTRAT

Dues ales
Un matí, el senyor Guillem troba unes ales al seu
jardí. «De qui deuen ser?», es pregunta. Però ningú
no les reclama, ningú no en sap res. Fins que un dia
s’atreveix a tocar-les i es desperten els records. Una
història filosòfica i poètica sobre el final de la vida.
A partir de 8 anys

PVP
AMB IVA

4,90 €

Mishiyu
En Mishiyu és un nen orfe que viu amb por però alhora
amb esperança la seva adopció. La commovedora
història del nen s’entrellaça amb l’emoció continguda
de la dona que decideix adoptar-lo, fins que finalment
tots dos es reconeixen com a mare i fill. Un àlbum de
Ricardo Alcántara amb unes il·lustracions intenses i
emotives de Rebeca Luciani.

PVP
AMB IVA

2,90 €

A partir de 7 anys

Pirates i tresors
Atreveix-te a conèixer els bergants més cruels i
despietats que mai han solcat els set mars en aquests
deu relats sobre pirates terribles d’arreu del món:
1. La llegenda de Davy Jones, 2. Dionís i els pirates,
3. L’illa del tresor, 4. Jack Camacreuat, 5. L’home que
feia deu, 6. La música de Mochimitsu, 7. L’escarabat
d’or, 8. Por a la llum d’una espelma, 9. La tinta d’un
mort, 10. La joia de Bengala.

PVP
AMB IVA

4,90 €

A partir de 8 anys
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Abans & Després
Què va ser abans, l’ou o la gallina? Una sèrie de
situacions d’abans i després narrades amb molt
d’enginy pel reconegut artista gràfic Jean Jullien.
A cada doble pàgina es crea l’expectativa i la resolució
de l’escenari amb un humor intel·ligent. Un llibre que
deixarà els lectors meravellats a cada escena.

PVP
AMB IVA

4,90 €

Per a tots els públics

Els Guardians
de la Infància

1

de
william joyce

Els Guardians de la Infància és la saga de novel·les
i àlbums il·lustrats creats per William Joyce que ha
inspirat la pel·lícula de DreamWorks L’origen dels
Guardians. Cada entrega relata les aventures
i la lluita dels protectors dels somnis dels nens
per aturar els plans malèfics del pervers Ombra,
el Rei dels Malsons.
PVP
AMB IVA

A partir de 6 anys
1. Sandy		

2. L’Home de la Lluna

Bona nit
Un llibre de jocs tranquils sobre la nit que ens ajudarà
a endinsar-nos en el món dels somnis. Per a abans
d’anar a dormir, una proposta lúdica sobre la nit, les
constel·lacions, la Lluna, les estrelles i les criatures de
la nit, que inclou adhesius, tintes fosforescents i un
origami per retallar.

5,40 €

INCLOU JOCS
I ADHESIUS

PVP
AMB IVA

7,90 €

A partir de 6 anys

Faulàndia
Una col·lecció de sis faules amb il·lustracions a tot
color.
A partir de 3 anys
PVP
AMB IVA

0,50 €
cada unitat
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Autoretrats
Un llibre d’activitats perquè els joves artistes
experimentin recreant autoretrats en l’estil dels
diferents creadors de la història de l’art. Com seria
fer un autoretrat captant una ganyota com en
l’obra de Rembrandt? I fer el teu retrat amb peces
geomètriques en dues dimensions com va fer
Malevitx? Descobreix enginyoses idees amb les més
variades tècniques artístiques.

PVP
AMB IVA

2,90 €

A partir de 8 anys

Art pop
T’atreveixes a convertir una capsa de llapis, un plat
d’espaguetis o una revista en una obra d’art? Un nou
quadern d’art perquè els artistes joves creïn obres
amb l’esperit que va inspirar l’art pop. Propostes
perquè els lectors experimentin amb diferents
tècniques com en les obres de Warhol, Lichtenstein,
Hamilton i Rosenquist, entre d’altres. Inclou material
per crear les obres d’art.

PVP
AMB IVA

2,90 €

A partir de 8 anys

Escacs
Un llibre que ens ensenya a jugar als escacs pas a
pas, des dels moviments bàsics fins a les tàctiques
d’atac i defensa, per guanyar cada partida. Conté
suggeriments i consells d’experts i un joc d’escacs
magnètic per aprendre a jugar com un mestre!

PVP
AMB IVA

4,90 €

A partir de 4 anys

Juguem a fer...?
Llibres escenari que reprodueixen la consulta d’un
veterinari i la consulta d’un metge, amb més de
seixanta complements per jugar. El llibre del veterinari
inclou alguns animals domèstics, els estris de la
professió, una taula d’operacions, els carnets de visita,
etc. El llibre del metge inclou els carnets de salut dels
pacients, una pantalla per llegir radiografies, una
farmaciola, una taula d’exploració, el maletí del metge o
la metgessa, els pacients amb la seva fitxa corresponent
i un bloc de receptes, entre altres materials.
PVP
AMB IVA

A partir de 4 anys
1. Juguem a fer
de veterinari?

2

2. Juguem a fer
de metge?

11,91 €

1
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Vet aquí un gat

1

Amb la col·lecció Vet aquí un gat, a més d’escoltar
la narració dels contes, els nens i les nenes podran
fer un munt d’activitats, com relacionar, dibuixar,
comptar, identificar, pintar, etc., ambientades en
els escenaris d’aquests tres contes. Cada títol té
un grau de dificultat adequat a l’edat proposada,
amb l’objectiu d’estimular de manera lúdica el
desenvolupament de diferents habilitats.

2

A partir de 3 anys
1. L’aneguet lleig
A partir de 3 anys

3. La Ventafocs
A partir de 5 anys

3

PVP
AMB IVA

1,50 €

2. Hansel i Gretel
A partir de 4 anys

El meu primer llibre de...
Una col·lecció de quatre quaderns amb una proposta
de trenta jocs cada un al voltant de conceptes bàsics,
com ara els nombres, o sobre elements propers als més
menuts, com ara les joguines o els animals. Contenen
activitats per pintar, reconèixer, classificar, comptar,
relacionar, etc., per estimular el desenvolupament de
les habilitats de l’infant d’una manera lúdica.

2

A partir de 4 anys
1. Nombres

3. Animals

1

PVP
AMB IVA

2,50 €

2. Joguines

3

Nombres pop-up
Amb aquests títols, sumar i restar serà més divertit.
Només caldrà comptar avions, ratolins o peixets, i, tot
jugant a estirar llengüetes i alçar solapes, els nens i
les nenes descobriran el resultat de les operacions.
Un bon complement per ajudar-los a millorar el
càlcul de les operacions més senzilles.
A partir de 4 anys
1. Sumem?

2. Restem?

PVP
AMB IVA

1,50 €
1
2
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Pinta en anglès
Una col·lecció de quaderns per pintar, amb l’afegit
d’un vocabulari bàsic en anglès classificat per centres
d’interès i amb la traducció corresponent al català.
Cada quadern conté diferents tipologies d’activitats
(copiar un model, resseguir, pintar amb codis de
colors, etc.) i dos personatges, un elefant i un ratolí,
que fan de fil conductor.

1

3

PVP
AMB IVA

1,50 €

A partir de 2 anys
1. Pinta en anglès.
Les joguines

3. Pinta en anglès.
La roba
2

2. Pinta en anglès.
Els animals

OFERTES 2022

ACTIVITATS

4

4. Pinta en anglès.
El menjar

Els vestits de...
Qui no ha tingut mai uns retallables de vestits de
paper? Ara, amb aquesta col·lecció, renovem els antics
llibres de retallables i nines de paper i hi afegim un
complement de dibuixos per pintar, adhesius per
enganxar i un decorat a la darrera pàgina.

1
2

PVP
AMB IVA

A partir de 4 anys
1. Els vestits de l’Abel

2,00 €

2. Els vestits d’en David

Fem una festa!
Quaranta-vuit propostes per organitzar vuit festes
temàtiques: Halloween, la Pasqua, una festa de robots,
de pirates, de conte, del circ, la del sisè aniversari i
una festa hippy. Conté il·lustracions amb el pas a pas
de cada proposta (invitacions, decoració, disfresses,
records...) i fotografies de tots els treballs manuals.

PVP
AMB IVA

4,00 €

A partir de 4 anys

Color
Quaderns amb activitats lúdiques per pintar,
enganxar, comptar... Un passatemps amb el qual
podran dibuixar figures, trobar dues imatges iguals,
buscar elements en un dibuix o relacionar diferents
objectes amb la seva ombra.

PVP
AMB IVA

1,00 €

A partir de 4 anys
Color 3

Color 5

Color 6

Color 7

Color 8
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Bestiari
Hi ha animals i ANIMALS. A primera vista, els d’aquest
llibre no semblen res de l’altre món: tenen pèl,
plomes, escates, taques, bigotis, potes, aletes, crestes,
becs, butxaques, ullals... Però fixa-t’hi bé i veuràs que
es comporten d’una manera estranya, que canvien
de color, i fins i tot juguen a fet i amagar! Diverteix-te
observant i descobreix una fauna d’allò més singular.
Inclou un memory i dotze peces reversibles per crear
els teus animals fantàstics.

PVP
AMB IVA

6,90 €

A partir de 5 anys

Bestiari de gomets
Quadern d’activitats ben variades perquè els nens
i les nenes puguin identificar el vocabulari bàsic
pintant els dibuixos i completant-los amb els
adhesius corresponents. Un passatemps que no es
pot deixar escapar.

PVP
AMB IVA

4,00 €

A partir de 4 anys

Tocats i posats
Un llibre perquè els més petits disfressin els
personatges amb imants. A més, inclou un conte
sobre els seus vuit protagonistes.
A partir de 4 anys

PVP
AMB IVA

6,90 €
El senyor Bear
Llibres de la il·lustradora francesa Virginie Aracil per
aprendre a comptar i per reconèixer les formes en
català i anglès. Inclou, a més, un annex final amb
peces encunyades per jugar.
A partir de 3 anys
1. Els nombres del senyor Bear

2. Les formes del senyor Bear

PVP
AMB IVA

4,90 €
1
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A l’escola
Llibre imaginari perquè els més petits coneguin
el nom i les característiques dels espais principals
de l’escola. A més, descobriran els noms dels
professionals que podem trobar-hi. Darrere de les
solapes de les escenes d’aquest llibre de gran format
descobriran un nou vocabulari. I, a més, podran jugar
a completar les escenes amb adhesius.
A partir de 3 anys

PVP
AMB IVA

2,00 €

Juguem a ser pastissers		
amb adhesius

PVP
AMB IVA

2,00 €

No us agradaria aprendre l’ofici de pastisser? Aquest
quadern presenta diverses escenes relacionades
amb l’ofici que els nens i les nenes podran pintar
lliurement. I, per acabar de decorar les escenes, hi ha
adhesius removibles per enganxar a cada pàgina.
A partir de 2 anys

AMB ADHESIUS
REMOVIBLES

Petits & Grans quaderns
d’adhesius
Una balena assassina, és una balena o un dofí? En
quina època va viure el tiranosaure? Aquests llibres
amb adhesius respondran totes les preguntes que
ens puguem imaginar. També inclouen curiositats
sorprenents, qüestionaris, activitats i, fins i tot,
acudits i jocs de paraules.
A partir de 6 anys
Balenes i dofins

L’antic Egipte

Bestioles

Màquines bestials

PVP
AMB IVA

2,00 €
19
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Manufactures
Un llibre amb trenta propostes senzilles de treballs
manuals perquè els nens i les nenes les puguin
adaptar a la seva manera i crear objectes amb cartrons,
ampolles de plàstic, trossos de roba i totes aquelles
coses que ja no necessitem. Una bona manera de
reciclar i un punt de partida per al joc apassionant
d’imaginar, crear i aprendre a fabricar coses noves.

PVP
AMB IVA

6,00 €

A partir de 6 anys

Benvingut, estiu!
Quadern d’activitats que té l’estiu com a motiu
principal. Conté diferents tipus d’activitats com
relacionar, dibuixar, comptar, identificar, pintar, etc.
en situacions pròpies d’aquesta època de l’any.
Una forma divertida d’aprendre jugant!
A partir de 4 anys

PVP
AMB IVA

2,00 €

Imagina
PVP
AMB IVA

Llibres per pintar, enganxar, dibuixar i crear una
història al voltant d’unes escenes i uns personatges
que cadascú podrà completar a la seva manera.
Una col·lecció que va més enllà dels tradicionals
quaderns per pintar, pensada perquè els nens i les
nenes s’entretinguin completant les làmines amb
imaginació i creativitat.
A partir de 5 anys

1,00 €
1

1. Imagina Sèrie 1
Personatges

2. Imagina Sèrie 2
3. Imagina Sèrie 2
La primavera		L’hivern
2

3

4

5

4. Imagina Sèrie 3
5. Imagina Sèrie 3
Un dia a la selva		 Un dia al castell
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A l’època dels dinosaures
Fa desenes de milions d’anys, la Terra encara no era com la coneixem.
Era l’època dels tiranosaures i altres criatures. Avui, l’estudi dels
fòssils ens permet conèixer la vida al nostre planeta... a l’època dels
dinosaures! Podem descobrir-los en aquest llibre amb il·lustracions
realistes, mapes i fotografies.

PVP
AMB IVA

5,00 €

A partir de 8 anys

Els secrets del tauró
PVP
AMB IVA

Llibre de coneixements per descobrir els secrets dels taurons. Amb
aquest llibre descobrirem les diferents espècies i moltes altres dades
científiques sobre els taurons.

3,00 €

A partir de 6 anys

Històries increïbles

2

Dos llibres de no-ficció que narren cinc històries èpiques protagonitzades
per persones que van perseguir un somni i que van emprendre una
aventura en entorns extrems, com l’alta muntanya, el mar, els pols, les
terres inexplorades o l’aire. Per reviure l’emoció de les grans gestes!
A partir de 10 anys
1. Històries increïbles 1

PVP
AMB IVA

3,00 €

2. Històries increïbles 2

1

L’orquestra

PVP
AMB IVA

Una acurada introducció al món de la música orquestral i un divertit
viatge que tots els infants a qui agrada la música conservaran sempre.
Inclou un gran desplegable de l’orquestra en tres dimensions com a
escenari d’aquesta emocionant aventura musical.

3,50 €

A partir de 8 anys

Descobrim els músics
La infantesa i els primers passos en el món de la música de cinc
compositors genials, explicats amb sensibilitat i acompanyats de
dibuixos i fotografies. Llibres que proposen un recorregut lúdic a través
de la seva música, i un CD per llibre amb la narració del text i alguns
fragments de les pàgines més cèlebres de l’obra d’aquests músics.
A partir de 8 anys
1. Wolfgang Amadeus Mozart		 3. Antonio Vivaldi

2. Ludwig van Beethoven		 4. Piotr Ílitx Txaikovski

1

3

PVP
AMB IVA

3,00 €

2

4
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Look! Dr. Miró
Estàs a punt? Obre els ulls! Observa amb atenció! El Dr. Miró et mostra
una sèrie d’il·lusions òptiques perquè posis a prova la vista i el cervell.
Imatges que ens enganyen, elements que desapareixen, colors
invisibles, figures impossibles… Un munt d’efectes visuals que et
deixaran amb la boca ben oberta!

PVP
AMB IVA

6,90 €

A partir de 7 anys

Què vol dir, això?
Et convidem a fer un viatge pels símbols que trobem sovint al nostre
entorn. Il·lustrat pel dissenyador gràfic Enric Jardí, aquest llibre ens
ajudarà a reconèixer els senyals que veiem cada dia gairebé sense
adonar-nos-en: lletres, figures, nombres, fletxes, etc.

PVP
AMB IVA

6,45 €

A partir de 5 anys

Barcelona pop-up
Volem convidar-te a descobrir Barcelona de la mà d’un llibre pop-up.
T’acostarem a llocs encantadors, de la muntanya al mar, del Llobregat
al Besòs, la ciutat més coneguda i la que amaga secrets. Passeja
per cada pàgina amb la mirada encuriosida per veure fragments
dels diferents districtes de la ciutat. Barcelona pop-up és una ciutat
il·lustrada i plena d’històries que et captivaran!

PVP
AMB IVA

9,90 €

A partir de 8 anys
Edició en català

Edició en anglès

ABC-BOOK
Una nova proposta de Xavier Deneux que reinventa el gènere de
l’abecedari infantil. Cada doble pàgina presenta una lletra o un grup
de lletres de l’alfabet, juntament amb la paraula en anglès que
comença per aquella lletra i la seva traducció. Un regal per als sentits
que cridarà l’atenció dels més menuts mitjançant el color, el dibuix,
les formes i les lletres que podran resseguir amb els dits.

PVP
AMB IVA

8,90 €

A partir de 3 anys

La granota
Amb fotografies esplèndides i textos acurats que ens descobreixen
tots els secrets d’aquests animalons, des que neixen fins que són
adults. Com mengen i on dormen, quines races hi ha o com es
reprodueixen són algunes de les coses que els petits lectors podran
aprendre amb aquest llibre.
A partir de 4 anys
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PVP
AMB IVA

3,00 €
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A cenar con Ted
A dormir con Ted
Ted es un niño con una gran imaginación y muchas
ganas de jugar con sus amigos. Libros con solapas
resistentes y colores vivos.
PVP
CON IVA

A partir de 3 años
1. A cenar con Ted

2. A dormir con Ted

3,90 €
1
2

Trabajosos
¿Qué te gustaría ser de mayor? Campesino, bombero,
pintora... En este título, los niños y las niñas
encontrarán un montón de oficios representados por
unos osos muy trabajadores. Un libro todo cartón con
los nombres de las profesiones en letra manuscrita, y
dibujos a lápiz y collage.

PVP
CON IVA

2,90 €

A partir de 3 años

¡Qué rico!
¿Y tú cómo duermes?
Con lengüetas, solapas y muchas sorpresas para
descubrir.
A partir de 3 años
1. ¡Qué rico!

2. ¿Y tú cómo duermes?

PVP
CON IVA

3,90 €
1
2

¿Dónde está mi jersey?
Rudy no encuentra su jersey preferido. Lo ha buscado
por todas partes. Dentro de la casa, fuera, en el
piso de arriba y en el de abajo. En la cocina, en el
cuarto de baño, por aquí, por allá... ¿Dónde estará?
Una encantadora historia con solapas, páginas
troqueladas y números para contar.
A partir de 3 años

PVP
CON IVA

4,90 €
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Amigos
María saluda sacando la lengua, Marcelo siempre está en las nubes,
Julieta no ve nada sin gafas… ¡Todos tan particularesparticulares…,
pero amigos, al fin y al cabo! Un libro que trata sobre la diversidad y
singularidad de las personas, pero dedicado por encima de todo a la
amistad.
A partir de 3 años

PVP
CON IVA

4,45 €

Barcelona pop-up
Te invitamos a descubrir Barcelona de la mano de un libro pop-up.
Te llevaremos a lugares encantadores, de la montaña al mar, del
río Llobregat al Besós, la ciudad más conocida y la que esconde
secretos. Pasea por cada página con curiosidad para ver fragmentos
de diferentes distritos de la ciudad. Barcelona pop-up es una ciudad
ilustrada y llena de historias que te cautivarán.

PVP
CON IVA

4,90 €

A partir de 8 años

Barcelona. Panorama Pops
Un recuerdo para siempre de Barcelona en forma de desplegable
en 3D. Para descubrir los lugares más emblemáticos de la ciudad,
como el Parque Güell, la Sagrada Familia, la catedral o la Barceloneta.
También disponible en inglés.
A partir de 6 años

PVP
CON IVA

4,90 €

Autorretratos
Un nuevo libro de actividades para que los jóvenes artistas
experimenten recreando autorretratos de diferentes estilos y creadores
de la historia del arte. ¿Cómo haríamos un autorretrato con formas
geométricas en dos dimensiones como hizo Malévich? Descubrirán
ingeniosas ideas a partir de las más variadas técnicas artísticas.

PVP
CON IVA

2,90 €

A partir de 8 años

Pop art
¿Te atreves a convertir una caja de lápices, un plato de espaguetis o
una revista en unas obras de arte? Un nuevo cuaderno de arte para que
los jóvenes artistas creen obras con el espíritu que inspiró el arte pop.
Propuestas para que los lectores experimenten con diferentes técnicas
como en las obras de Warhol, Lichtenstein, Hamilton y Rosenquist, entre
otros. Incluye material para crear las obras de arte.
A partir de 8 años
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PVP
CON IVA

2,90 €

El 2 azul
Tras el éxito de Un punto rojo, presentamos otro libro de David Carter,
un maestro de las construcciones de papel que nos invita, en esta
ocasión, a descubrir dónde se esconde el 2 azul. ¡No será fácil! ¡Las
espectaculares figuras lo ocultan muy bien! Un acercamiento al arte
contemporáneo y un entretenimiento inolvidable.

PVP
CON IVA

8,00 €

A partir de 3 años
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Números pop-up
Con estos títulos, sumar y restar será más divertido. Los niños tan
solo deberán contar aviones, ratones o peces, y, mientras juegan a
tirar de las lengüetas y levantar solapas, descubrirán el resultado de
las operaciones. Un buen complemento para ayudarlos a mejorar el
cálculo de las operaciones más sencillas.
A partir de 4 años
1. ¿Sumamos?				

PVP
CON IVA

2,50 €

2. ¿Restamos?
1

2

Ruido blanco
Una brillante y colorista combinación de poesía y espectaculares
construcciones de papel que nos acerca al arte contemporáneo.
Estructuras fascinantes que producen sonidos especiales que, como
un ruido de fondo, acompañarán a los lectores en su descubrimiento.

PVP
CON IVA

8,00 €

A partir de 3 años

Retahíla
Un libro acordeón con solapas para que los más pequeños jueguen a
encontrar el pájaro que hay detrás del árbol, el pollito bajo el ala de la
gallina, la mariquita escondida debajo de la hoja de la manzana... Una
retahíla de sorpresas para descubrir ¡que se despliega por los dos lados!
A partir de 1 año

PVP
CON IVA

9,90 €

Pequeñas sorpresas

PVP
CON IVA

Tira de las lengüetas para descubrir a los amigos de Tina y el Pequeño
Buba en estos dos libros todo cartón diseñados para las manos más
pequeñas. Las historias sencillas, las preguntas y los personajes que
deben buscar en cada página se convertirán en unos elementos
ideales para atrapar a los pequeños lectores.

7,50 €

A partir de 1 año
1. Pequeño Buba busca a su elefante

2. Tina juega al escondite

1
2
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¡Menudas mascotas!
¿Puede un libro convertirse en una mascota? ¡En
Combel todo es posible! Gracias al original diseño de
su estuche con la forma de cada animal, los títulos
de esta nueva colección enseñan a los pequeños
lectores a cuidar de la tortuga y el periquito, con
prácticos consejos y encajes para jugar.

2

A partir de 3 años
1. Mi tortuga

2. Mi periquito

PVP
CON IVA

4,90 €

1

Los 10 mejores juegos
del mundo
Combel presenta una selección de los mejores juegos
de tablero. Incluye los tableros, las fichas y un dado
para montar. ¡Todo lo que necesitáis para descubrir
un mundo de juegos!

PVP
CON IVA

6,00 €

A partir de 5 años

Charlot
Un libro todo cartón y un rompecabezas que los
niños y las niñas podrán reconstruir para conocer seis
divertidas escenas de algunas películas de Charlot.
Un juego visual que iniciará a los más pequeños
en el universo cómico de este célebre personaje
cinematográfico.

PVP
CON IVA

5,00 €

A partir de 3 años

La quimera del oro
Un gran clásico del cine mudo adaptado en forma
de libro para un público infantil. Los textos y las
ilustraciones conservan el humor y la astucia de
Charlot. El álbum incluye un capítulo final con
información sobre cómo se hizo esta película,
fotografías de la época e interesantes anécdotas.
A partir de 6 años
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PVP
CON IVA

6,00 €
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Colección Caballo Acción
Una colección que presenta magníficas ilustraciones
con fotografías y textos sencillos que combinan la
letra mayúscula y la manuscrita. Cada título incluye
un breve apartado documental que complementa el
texto básico.

Jugamos
A partir de 3 años
El oso de peluche		

La pelota

El juego de construcción

La cocinita

Trabajamos
A partir de 4 años
Soy equilibrista

Viajamos
A partir de 5 años
El coche
PVP
CON IVA

2,90 €

Caballo Viajero.
La reina Trotamundos en
Ecuador
En una época de multiculturidad, en la que nuestro
vecino puede ser de algún país que desconocemos,
en la que nuestros hijos crecen junto a otros niños
y niñas de distintos orígenes, la colección Caballo
Viajero nos presenta las particularidades de algunas
culturas del mundo.

PVP
CON IVA

2,90 €

A partir de 4 años
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Colorín colorado

1

Con esta colección, además de escuchar la narración, los niños y las
niñas podrán realizar un montón de actividades, como relacionar,
dibujar, contar, identificar, colorear, etc., ambientadas en los
escenarios de estos tres cuentos. Cada título tiene un grado de
dificultad adecuado a la edad propuesta.
A partir de 3 años
1. El patito feo

3

PVP
CON IVA

2,90 €

3. Cenicienta

2. Hansel y Gretel

2

Troquelados del mundo
Cuentos de Oriente, de América, de África e historias y mitos de la
Antigüedad componen esta serie que nos evoca épocas y culturas
lejanas que despertarán la imaginación de los jóvenes lectores.
A partir de 4 años

PVP
CON IVA

1,00 €

1. El gigante peludo 2. La estatua de Pigmalión 3. Urashimataro
1

2

Coser y contar
Moda de quita y pon
Un libro para que los más pequeños aprendan a enhebrar la aguja
y decorar a los personajes con lanas de colores, y otro para que los
disfracen con imanes. Además, cada uno incluye un cuento sobre sus
ocho protagonistas.

1

A partir de 4 años
1. Coser y contar

2. Moda de quita y pon

PVP
CON IVA

7,90 €

2

¡Bienvenidas, estaciones!
Cuadernos de actividades que tienen las estaciones del
año como motivo principal. Contienen diferentes tipos de
actividades, como relacionar, dibujar, contar, identificar,
colorear, etc., en situaciones propias de cada época del año.
A partir de 4 años
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¡Bienvenida, primavera!

¡Bienvenido, verano!

¡Bienvenido, otoño!

¡Bienvenido, invierno!

PVP
CON IVA

2,00 €

3

Adhesivos
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1

Cuadernos de actividades muy variados para que los niños y las
niñas puedan identificar el vocabulario básico pintando los dibujos y
completándolos con los adhesivos correspondientes. Un pasatiempo
que no se puede dejar escapar.

2

3

A partir de 3 años
1. Animales y formas

3. Los animales. Mi cuaderno de adhesivos

PVP
CON IVA

2,00 €

2. Animales y contrarios

Jugamos a ser... con adhesivos

1

¿Os gustaría aprender el oficio de pastelero?, ¿y el de granjero?,
¿o el de pintor? Estos tres cuadernos presentan distintas escenas
relacionadas con los tres oficios que los niños y las niñas podrán
pintar libremente. Y, como acabado final para decorarlas, se incluyen
adhesivos removibles para pegar en cada página.

2

PVP
CON IVA

A partir de 2 años
1. Jugamos a ser
pintores

3

2. Jugamos a ser
pasteleros		

3. Jugamos a ser
granjeros

2,00 €

Los valientes caballeros
Cuaderno con actividades y juegos de razonamiento lógico,
de dibujo y de cálculo para pasar muchos momentos de
entretenimiento y diversión entre caballeros.

PVP
CON IVA

2,00 €

A partir de 5 años

El teatro de los títeres de dedo
presenta…

1
3

Una colección de títeres de dedo para jugar a representar las historias
de Caperucita, Blancanieves o el flautista de Hamelín, entre otros.
Los personajes de seis cuentos clásicos con dos modelos de títeres
distintos. Cada álbum contiene material para jugar a representar
dos cuentos tradicionales, con tres láminas de títeres por cuento, un
teatrillo para montar y las instrucciones y los guiones de los cuentos.
PVP
CON IVA

A partir de 4 años
1. Caperucita Roja.
El soldadito de plomo

2

2. La bella durmiente.
El flautista de Hamelín

3. Blancanieves.
Aladino

2,00 €
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Pequeños & Grandes
cuadernos de adhesivos
Una ballena asesina, ¿es una ballena o un delfín?
¿Quién fue el primer turista del espacio? ¿En qué
época vivió el tiranosaurio? Estos once libros con
adhesivos responderán a todas las preguntas
que podamos imaginar sobre el reino animal, el
espacio, el antiguo Egipto, los piratas, los vehículos
y los dinosaurios. Incluyen también curiosidades
sorprendentes, cuestionarios, actividades e incluso
chistes y juegos de palabras.
A partir de 6 años
1. Bichos

4. Piratas

2. En la granja

5. Ballenas y delfines

3. Máquinas bestiales

6. El espacio

1

2

PVP
CON IVA

1,90 €

3

4

5

6

30

Mi colegio
Mi casa

1
2

Libros imaginario para que los más pequeños
conozcan el nombre y las características de los
espacios principales de la casa y del colegio. Además,
descubrirán los nombres de los miembros de una
simpática familia o de los profesionales que podemos
encontrar en una escuela. Tras las solapas de las
escenas de estos libros de gran formato, descubrirán
un nuevo vocabulario y, además, podrán jugar a
completar las escenas con adhesivos.
A partir de 3 años
1. Mi colegio		 2. Mi casa
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PVP
CON IVA

3,90 €

Vamos de fiesta
Cuarenta y ocho propuestas en un solo libro para
organizar ocho fiestas temáticas: Halloween, la
Pascua, una fiesta de robots... Contiene ilustraciones
con el paso a paso de cada propuesta y fotografías de
todas las manualidades.

PVP
CON IVA

4,00 €

A partir de 4 años

Un huerto en casa
¿Quieres tener un huerto en casa? Ginés nos
explica todo lo que hay que saber para plantar uno,
desde la elección de las semillas hasta el momento
de la cosecha. Un libro interactivo para jóvenes
horticultores.

PVP
CON IVA

6,00 €

A partir de 6 años

Recortables
Una introducción a la construcción de casas, castillos,
edificios famosos, monumentos romanos y medios
de transporte. Diferentes álbumes de recortables
para construir magníficos modelos, con ilustraciones
completas y claras que facilitan el montaje.

PVP
CON IVA

A partir de 5 años
Trans-model

Construc-model

Moda nins

Ital-model

1,90 €
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LFC2202
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Il·lustracions de la portada de
Carles Ballesteros del llibre
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