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Cavall és la col·lecció de contes que acompanya els 
nens i nenes de 2 a 6 anys que inicien el seu camí  
en la lectura. Els llibres de Cavall els donaran  
la possibilitat de descobrir de mica en mica els 
mecanismes de la lectura perquè, gràcies a la seva 

intuïció i coneixements previs, puguin seguir les històries. En definitiva, uns contes que els 
ajudaran a desenvolupar la seva imaginació y a obrir-se camí en el món de les paraules.

Són l’ànima de la col·lecció Cavall. Uns creen històries originals a partir de recursos narratius adaptats al nivell dels primers 
lectors. Els altres aporten imatges que ajuden l’infant a “llegir” els contes abans de poder desxifrar el codi escrit.  
De la combinació de tots ells, s’obté la clau que permet als petits lectors iniciar-se en el camí de la lectura.
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arri, tatanet!
trot

cavall

Bel Olid
Emma Schmid

Troba, troba,
trobadora

Tr
ob

a,
 tr

ob
a,

 tr
ob

ad
or

a

cavall arri, tatanet!

galopgalop
trot

ga
lo

p
ca

va
ll

arri, tatanet!
Per als que encara no són capaços de llegir.

trot
Per als que ja coneixen algunes lletres.

galop
Per als que s’acaben d’iniciar en la lectura.

Troba, troba, trobadora
Si avui no trobes res meravellós, potser

vindrà la màgia a trobar-te a tu.

arri, tatanet!
trot

Teresa Porcella
Emilio Urberuaga

P
er

 q
uè

?

cavall arri, tatanet!

galop
trot

ga
lo

p
ca

va
ll

Per què? 

arri, tatanet!
Per als que encara no són capaços de llegir.

trot
Per als que ja coneixen algunes lletres.

galop
Per als que s’acaben d’iniciar en la lectura.

Per què?
Que et caigui una dent, és una sort 

o una desgràcia? Depèn de com t’ho miris… 
Tal com ens demostra aquest diàleg absurd 

entre una llebre a qui li agrada dur 
la contrària i un ratolí ben murri.

arri, tatanet!

galop
trot

cavall

Susanna Isern
Carles Ballesteros

U
n 

co
co

dr
il 

a 
la

 m
as

ia

cavall arri, tatanet!

galop
trot

ga
lo

p
ca

va
ll

Un cocodril
a la masia

arri, tatanet!
Per als que encara no són capaços de llegir.

trot
Per als que ja coneixen algunes lletres.

galop
Per als que s’acaben d’iniciar en la lectura.

Un cocodril a la masia
A la masia ha aparegut  

un cocodril molt gros. Però per tal 
que s’hi pugui quedar, caldrà trobar-li 

un lloc adequat. Podrà viure 
amb les gallines?, i amb els porcs? 

arri, tatanet!

galop
trot

cavallQui té la cua cargolada?
TEXT: susana Peix 

IL·LUSTRACIONS: Ana Gómez

El secret de la Bet
TEXT: Pep Molist 

IL·LUSTRACIONS: Teresa Bellón

Lletra de pal
MidEs: 17 x 17 cm  
PàginEs: 22 pàg. 
EnquadErnaCió: Tot cartró
PVP: 5,90 €

Quan cantem
TEXT: Jaume Copons
IL·LUSTRACIONS:  
Daniel Estandía

Ai, la Tina!
TEXT: Bel Olid
IL·LUSTRACIONS:  
Roger Zanni

Hivern
TEXT  

I IL·LUSTRACIONS:  
Gustavo Roldán

Digue-ho!
TEXT: Teresa Porcella
IL·LUSTRACIONS: Gusti

La més gran del món! 
TEXT: Lilith Moscon 

IL·LUSTRACIONS:  

Francesco Chiacchio

Saps què és?  
TEXT: Elisenda Roca 
IL·LUSTRACIONS:  
Christian Inaraja

Alça
TEXT I IL·LUSTRACIONS:  

Lluís Farré

Petjades 
TEXT I IL·LUSTRACIONS:   

Gustavo Roldán

Altres títols de la sèrie

NOVETAT

NOVETAT

Arri, tatanet!cavall

Per als que encara no són capaços de llegir.

Q
ua

n 
ca

nt
em

ar
ri

, t
at

an
et

!
ca

va
ll Jaume Copons

Daniel Estandía
Quan

cantem

cavall arri, tatanet!arri, tatanet!

galopgalop
trottrot

arri, tatanet!
Per als que encara no són capaços 
de llegir.

trot
Per als que ja coneixen algunes lletres.
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Per als que s’acaben d’iniciar 
en la lectura.

Quan cantem
A qui no li agrada cantar?
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arri, tatanet!
Per als que encara no són capaços de llegir.

trot
Per als que ja coneixen algunes lletres.

galop
Per als que s’acaben d’iniciar en la lectura.

Simplement jo
A vegades és molt difícil 

anar-se’n a dormir, encara 
que ja sigui l’hora. Sobretot quan no vols 

reconèixer que tens son i ets un especialista 
a disfressar-te.
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Ep,
no badis!

arri, tatanet!
Per als que encara no són capaços de llegir.

trot
Per als que ja coneixen algunes lletres.

galop
Per als que s’acaben d’iniciar en la lectura.

Ep, no badis!
Ja se sap que els nens són despistats 

i a vegades mandrosos, i quan es preparen 
per anar a escola poden oblidar alguna cosa. 
Sort que els pares sempre saben què cal fer, 

o quasi sempre!
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Quan les coses
es mouen

arri, tatanet!
Per als que encara no són capaços de llegir.

trot
Per als que ja coneixen algunes lletres.

galop
Per als que s’acaben d’iniciar en la lectura.

Quan les coses es mouen 
Qui en té la culpa, que els arbres es torcin

o que els lleons es despentinin?
Per què es mouen les coses a la selva?
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i la seva col·lecció de contes clàssics?
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Per als que tot just descobreixen que als contes hi ha 
lletra però encara no són capaços de desxifrar-ne el codi. 
Contes amb una estructura molt clara i on la il·lustració 
diu tant com les paraules per tal que puguin intuir  
el curs de la narració.
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Per als que ja s’han iniciat en el procés lector i poden 
desxifrar missatges senzills. Amb la companyia de l’adult 
a l’inici, seran capaços després de llegir les històries  
pel seu compte.
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Per a primers lectors que només coneixen algunes lletres 
i comencen a descobrir els mecanismes de la lectura. 
Amb una primera lectura de l’adult podran començar  
a llegir els contes tot sols posteriorment. 
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Una col·lecció de contes populars adaptats per a 
primers lectors amb unes il·lustracions captivadores 
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i els personatges dels clàssics de sempre.
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Cavall és la col·lecció de contes que acompanya els 
nens i nenes de 2 a 6 anys que inicien el seu camí  
en la lectura. Els llibres de Cavall els donaran  
la possibilitat de descobrir de mica en mica els 
mecanismes de la lectura perquè, gràcies a la seva 

intuïció i coneixements previs, puguin seguir les històries. En definitiva, uns contes que els 
ajudaran a desenvolupar la seva imaginació y a obrir-se camí en el món de les paraules.

Són l’ànima de la col·lecció Cavall. Uns creen històries originals a partir de recursos narratius adaptats al nivell dels primers 
lectors. Els altres aporten imatges que ajuden l’infant a “llegir” els contes abans de poder desxifrar el codi escrit.  
De la combinació de tots ells, s’obté la clau que permet als petits lectors iniciar-se en el camí de la lectura.
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