
EDUCACIÓ INFANTIL 

La dragona entremaliada te 

un son molt fi i qualsevol cosa 

la desvetlla. Els petits lectors 

han d'anar en compte i 

aprendre a no despertar-la... i 

al final ells també 

s'adormiran. Un llibre 

interactiu ideal per mirarà al 

llit. 



La Maria no vol ser una princesa, ella 

vol ser el drac! Una història esbojarrada 

sobre la importància de ser un mateix. 

A la Maria li encanta jugar a cavallers i 

princeses, però ella sempre vol ser el 

drac perquè és el personatge més 

divertit. Mobilitza a tota la família; 

tothom ha de participar en els seus 

jocs! Una història divertida i 

esbojarrada sobre la importància de 

ser un mateix.  

Qui es podria imaginar que una nena 

tan petita com la Maria pogués ser un 

drac terrible? La seva mare segur que 

no. Ni el seu pare. Ni l'àvia. Només l'avi 

en tenia alguna sospita... La Maria 

aconseguirà revolucionar tota la 

família amb els seus jocs de cavallers, 

dracs i princeses. Una història divertida 

i esbojarrada sobre la importància de 

ser un mateix.  

  



Quin misteri s'amaga en 

l'anatomia d'un drac ancestral? 

Què s'hi estudia, a l'escola de 

dracs? I, el que és més important 

de tot, per què van deixar de ser 

amics, els dracs i els humans? 

T'atreveixes a descobrir la veritat? 

3 a 6 anys. 



Una versió de la llegenda de 

Sant Jordi diferent.  

Fa molts i molts anys, en una 

època en què els mags i les 

bruixes encara existien, 

hi vivia una noia que va 

decidir canviar el món. I és 

que la Jordina no era una 

noia com les altres... 



CICLE  INICIAL 

Déu n'hi do, com va anar l'últim Sant 

Jordi! La mare de l'Agus va obrir un 

llibre que no havia d'obrir i va 

alliberar-ne una mena de drac de les 
galàxies que amenaçava de destruir 

la Terra. I a sobre, el Dr. Brot i el seu 

ajudant Nap volien adoptar-lo com a 

mascota! Sort que ens va arribar de 
l'espai l'ajuda de la tinent Quatre i en 

Dan Iks. Regala aquest llibre per Sant 

Jordi i... que la força t'acompanyi! 



L'Àlex ha trobat un drac al soterrani de 

casa. Què n'ha de fer? Obre les cartes i 

ajuda'l a descobrir-ho. 

L'Àlex s'ha trobat un drac al soterrani 

de casa i no sap què n'ha de fer! 

Llegeix les cartes que li envien i ajuda'l 

a descobrir-ho. Però ves amb compte! 

Els dracs són perillosos... o potser no? 

Amb 5 cartes urgents per obrir! 

L'Àlex ha trobat un drac al soterrani de 

casa seva i no sap què n'ha de fer. 

Què mengen els dracs? Se'ls ha de 

banyar? I si treu foc pels queixals? 

Com que és molt espavilat, ha fet totes 

aquestes preguntes a les persones 

adequades i ha rebut 5 cartes amb 

totes les explicacions. Però, realment 

una casa de mida "normal" és un bon 

lloc per tenir-hi un drac? 



Qualsevol, fins i tot un drac, pot tenir un mal dia. En aquest àlbum, un 

petit heroi disposat a tot, posarà en marxa una sèrie de plans, 

aparentment infal·libles, per animar al seu drac, que ha perdut la 

flama. Idees no n'hi manquen: sacsejar-lo per la cua, saltar sobre la 

seva panxa, fer-li pessigolles, posar-lo gelós, preparar-li un pastís... 

seran algunes d'elles, però el cas sembla greu, gravíssim. Una història 

tendra, enginyosa i carregada d'humor que planteja de manera 

intel·ligent i divertida un tema de vital importància per als més petits: 

què necessita una mascota i qui diu «mascota» diu «un gran amic» per 

ser feliç? La solució és molt més senzilla del que sembla: estigui 

apagat, fred o gelat, digues-li quant l'estimes.Aquest àlbum de gran 

format, que parla de les emocions, destaca per la seva espectacular 

proposta gràfica: unes acolorides i vibrants il·lustracions i un text escrit 

a mà, com un entranyable manual per a dracs. 



El petit drac Coco té una col·lecció plena de títols engrescadors 
i variats. Els títols estan protagonitzats per Coco, que viu a l'illa 

del Drac, juntament amb els seus amics: la porc espí Matilde, i 

l'Òscar, el drac devorador. En Coco és un drac volador, però no 

pot volar, i l’Òscar, carnívor per naturalesa, és vegetarià. 
Es tracta d'uns personatges espavilats i molt encuriosits per tot 

allò que els envolta. Sempre volen conèixer coses noves i fer 

nous amics. 

Recomanat per a nens i nenes a qui els agradin els dracs i les 
aventures. Amb les històries del petit drac Coco sempre podem 

aprendre coses, ja que ha viatjat a llocs molt i situacions molt 

diferents (Atlàntida, Egipte, Pol Nord, víkings, indis, vampir, 

pirates, bruixes, mags, jungla, l'espai, etc.). 



L’ós, el teixó i la guineu juguen fins 

que es produeix un accident. Tots 

tres eren allà però cada un d’ells té 

una visió dels fets diferents. Qui té 

raó? Per sort l’esquirol ho ha vist tot 

des de fora i pot ajudar a resoldre 

el conflicte. 

Adequat de 6 a 8 anys 



CICLE  MITJÀ 

En Roc i la Bruna són dos germans 

que viuen a la Catalunya de la 
Prehistòria i estan disposats a tot 

per salvar el seu clan... 

Una missió impossible, una 

aventura colossal, plena de 
sorpreses i situacions que us 

deixaran sense respiració. 

Adequat de 9 a 10 anys 



Al germà del Corneli l'avi li ha 

regalat una llauna que havia 

estat un cotxe pedals. Amb una 

mica de manetes, molta 

tenacitat i força dosis 

d'entusiasme es convertirà en 

un cotxe espaterrant, un cotxe 

espaterrant vermell!, capaç de 

les aventures més formidables 

que ens podem imaginar, 

sempre amb el codi de 

circulació sota el braç, i és 

que... el primer cotxe sempre és 

el millor.  

Aquest llibre va obtenir el Premi 

llibreter 2011. 



Un conte sobre els vincles que ens 

uneixen amb els qui mes estimem. 
Escrit per la Míriam Tirado, 

consultora de criança conscient i 

periodista especialitzada en 

maternitat, paternitat i criança. 
La Nura ha descobert el secret que 

amaga el melic. Ara ja sap que en 

surt un fil invisible que la uneix a 

totes les persones que mes 
s’estima: la mare, el pare, els avis, 

els tiets, els cosins, els amics... 

S’ha acabat tenir por quan no 

estiguin amb ella perquè sap que 
aquest fil la lliga a ells mes enllà 

del temps i de l’espai i que els 

connecta sempre! 



I si les bruixes fossin les 
bones del conte? Una nova 
col.
 

 plena de
  

gia, 
misteri i
  

. 
L’Anna
  

 empipada
  

 
ha d’abandonar casa seva, 
l’escola i la ciutat. Es trasllada 
amb els seus pares a 
Moonville, un vell poble enmig 
del bosc. Per postres, el lloc
 
 
s ple de llegendes i secrets. 

Qui
  

s, per exemple, aquest 
gat
  

s que la segueix a 
tot arreu? Que potser
  

s el gat 
d’una bruixa? Ep!... I si la 
bruixa fos ella 



El Singlot Sardina III ha de 

demostrar que és un bon víking i 

que mereix ser el cabdill de la 

seva tribu aprenent a ensinistrar 

un drac ximplet, mandrós i poca-

solta. 

CICLE  SUPERIOR 



El mateix dia que l'Amanda fa tretze 

anys rep una carta misteriosa que 

canviarà la seva vida. I de quina 

manera. 

De viure quasi en la misèria, ella i la 

seva tieta Paula s'instal·laran a una 

mansió gegant i laberíntica que ha 

pertanyut a la família Black durant 

generacions. Com si no fos suficient, el 

cos de l'Amanda comença a 

manifestar habilitats insospitades i 
esbrina que ha de prendre possessió 

d'un llegat familiar apassionant, secret 

i perillós, pel qual haurà de començar 

a entrenar-se d'immediat. 
Estarà l'Amanda a l'alçada del 

que s'espera d'ella? Del 
que els seus pares, 

i tots els Black abans d'ells, 
varen lluitar per perpetuar i protegir? 



Benvinguts a l'illa de Fems! Hi viuen 

999 habitants, ni més ni menys, i és 

un lloc on els adults són el pitjor... 

tot el que volen és que els nens 

s'avorreixin! 

Quan semblava que res podria 

canviar-ho, en Ned aconsegueix 

un nou millor amic capaç de fer 

que l'avorriment desaparegui. Però 
aquest amic no és de carn i ossos... 

és un slime ! I tampoc és un slime 

qualsevol: nés que pot transformar-

se gràcies al superpoder de l 
SLIMEPOWER! 

Podrà slime tornar la diversió a 

l'illa? 



S'acosta l'ickabog... un monstre 

llegendari que amenaça un regne 

i que posarà a prova la valentia de 

dos nens. Descobreix una aventura 

summament original sobre el poder 

de l'esperança i l'amistat i el seu 

triomf contra tot pronòstic, obra 

d'una de les millors narradores del 

món.  



Diu la llegenda que, a la vall del Baztán, els déus 

convivien en germanor i les criatures del dia i de la 

nit podien viure en harmonia. Però en Gaueko, el 

temible déu de la nit, va començar a atemorir els 

humans amb el seu seguici de llops, i la deessa de 

la Terra, Mari, va engendrar la Lluna i el Sol per 

il·luminar i protegir els humans de la foscor. No 

obstant això, les ànsies de poder d'en Gaueko el 

van portar a tramar un pla per raptar el Sol i instaurar 

així, d'una manera definitiva, el seu regnat de les 

ombres. Presa de la ira, Mari va dividir el món en 

dos i ja res ni ningú no van poder creuar mai la 

frontera entre tots dos mons. 

En Teo, l'Emma i l'Ada no s'agraden gens, però són 

cosins, i les circumstàncies han volgut que passin 

l'estiu junts al mas navarrès de la seva àvia. Quan un 

d'ells desapareix i els altres surten a buscar-lo, 

descobreixen un univers de bruixots i de déus, de 

gegants irascibles i de belles dones amb urpes de 

rapinyaire, en el qual el temible déu Gaueko ha 

imposat la foscor 


