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Ocellets, ocells, ocellots 

Autors: Lola Casas, Òscar Julve 

Col·lecció: Escrivanies infantils 

 

Una divertida guia per descobrir aquests animals tan especials que ens 

observen des de l’aire i que, sovint, ens passen desapercebuts. 50 

il·lustracions i 50 poemes per endinsar-te en el món dels ocells i aprendre a 

estimar-los. Diem “ocellets, ocells i ocellots” perquè el llibre recull 50 

exemplars d’aus de totes les mides i colors per satisfer els gustos més 

diversos. Diem “guia” perquè inclou informació bàsica i curiositats de cada 

ocell. 

Tot el que sé de la por 

Autor: Jaume Copons 
Il·lustrador: Pep Montserrat 
Col·lecció: Tot el que sé de... 
Edat: a partir de 4 anys 
30 pàgines. Tapa dura. 25,7 x 25,5 cm 
ISBN: 978-84-9101-428-7 
Preu: 15,90 € 
 
Hi ha moltes coses que poden fer por a un nen. El protagonista d’aquesta 
historia té por de perdre’s, d’estar sol al bosc, de les criatures 
fantàstiques... però hi ha una cosa que troba terrorífica: la foscor! I tenir 
por fa molta por, però aquest llibre no fa por, sinó que ens ajuda a vèncer-
la! Un nou títol de Jaume Copons ple d’humor i il•lustrat per en Pep 
Montserrat. Vols saber-ne més? Doncs obre el llibre i sense por! que ara 
t’explicaré… TOT EL QUE SÉ DE LA POR! 

 

Cinc minuts més 
Altés, Marta 

Barcelona : Blackie Books, 2019 

Cinc minuts, és molt o poc temps? Això depèn de qui respongui la 
pregunta. Si seguim aquesta família de guineus, d’un pare i dos fills, 
descobrirem que infants i adults tenim una manera molt diferent de 
percebre el temps.  

Per als adults, el temps passa molt ràpid, sempre hem de córrer, no tenim 
temps de fer res. Però els infants amb cinc minuts poden deixar la casa 
de cap per avall! 

Adequat de 3 a 6 anys. 

 

https://elcepilanansa.com/etiqueta-producte/lola-casas/
https://elcepilanansa.com/etiqueta-producte/oscar-julve/
https://elcepilanansa.com/categoria-producte/infantil/escrivanies-diverses/
https://www.combeleditorial.com/ca/cerca?author=219
https://www.combeleditorial.com/ca/cerca?author=872
https://www.combeleditorial.com/ca/col-leccio/tot-el-que-se-de
https://www.combeleditorial.com/ca/cerca?min_age=4&max_age=4&new_items=1


 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

JUGUEM A FER IOGA DE BON MATÍ 
 
Textos de Lorena Pajalunga 
Il·lustracions d'Anna Láng 
Edat: A partir de 3 anys 
40 págines. 20.7 x 26 cm. Tapa dura 
ISBN: 9 788468 259567 
Preu: 12,95 € 

Les postures i pràctiques d'aquest llibre estan destinades a aquells nens i 
nenes que, des del moment en què es desperten, no poden contenir la 
seva inesgotable vitalitat. Els exercicis els deixaran carregats d'una gran 
energia positiva i al mateix temps, experimentaran una agradable 
sensació de calma i confiança en si mateixos. Un breu relat serveix 
d'introducció a cadascuna de les setze postures senzilles, que s'expliquen 
i s'il·lustren pas a pas. 

 

BUSCA I TROBA UNS ANIMALS 

Autor: Libby Walden 
Il·lustrador: Fermí Solís 
Edat: a partir de 5 anys 
12 pàgines. Tapa dura. 27,5 x 15,5 cm 
ISBN: 978-84-9101-196-5 
Preu: 12,90 € 
 
Des de les càlides planúries de la sabana fins a les fredes profunditats 
de l’oceà, aquest llibre explora diversos escenaris de la natura i ens 
proposa la descoberta d’una colla d’animals meravellosos. Hi ha fins a 
120 animals que els més observadors podran buscar en l’entretinguda i 
divertida recerca que els proposa aquest llibre. 
 

EN AQUEST CONTE NO HI HA CAP DRAC 
 
CARTER, LOU 
ISBN 978-84-9145-073-3 
EDITORIAL PICARONA 
COLECCIÓN PICARONA 
DATOS DEL LIBRO 30 PAGS 
ENCUADERNACIÓN CARTONÉ 
IDIOMA CATALÁN 
 
En aquest conte no hi cap DRAC. Cap ni un. 
Què? Què n'hi ha un per aquí? 
Doncs seguríssim que no és d'aquest conte, i del cert que no és l'heroi. 
No, no. De cap manera. 

 

https://www.combeleditorial.com/ca/cerca?author=3005
https://www.combeleditorial.com/ca/cerca?author=3006
https://www.combeleditorial.com/ca/cerca?min_age=5&max_age=5&new_items=1
https://www.claret.cat/es/autor/LOU-CARTER
https://www.claret.cat/es/editorial/PICARONA


 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quatre petites cantonades de no res, 

Jérôme Ruillier 

Ed. Joventut, Barberà del Vallès 2012 

Un grup de rodones i un quadrat se’n van a casa d’una de les rodones. 
Tothom entra a casa fins que li toca al quadrat, que provant de plegar-se, 
de posar-se de través, d’arrupir-se, etc. no troba com entrar. Les rodones 
fan una assemblea rodona per resoldre el problema, però la solució no 
satisfà el pobre quadrat (li volen tallar quatre petites cantonades de no 
res amb una serra). Les rodones acabaran fent una nova assemblea 
però, en comptes de fer-la en rotllana, la faran en “quadrat” per pensar 
com el seu company. Trobaran una solució? 
 

LA PRINCESA DELS MATALASSOS 
• Text: Vivim del Cuentu 

• Il·lustracions: Lucía Serrano 

• Format: 240 x 240 mm 

• Edat: a partir de 5 anys 

• N. de pàgines: 32 

• ISBN/EAN: 978-84-479-2835-4 

•  

• En un regne molt llunyà, una reina busca una princesa delicada com la 
flor de l’ametller per casar-la amb el seu fill. Però trobar una princesa de 
bo de bo no és una tasca tan senzilla, sobretot si han de passar la prova 
del pèsol i la candidata no té cap intenció de casar-se amb ningú. 

Els meus plats preferits 
Jérôme Merle Ilustraciones de Marc Clamens, Jammes Laurence 
 
Editorial: EDITORIAL JUVENTUD, S.A. 
PVP: 19,50 € 
ISBN: 978-84-261-4041-8 
 
Els nens i les nenes, des de molt aviat, se senten atrets pels aliments que els 
proposen les cadenes de restaurants de menjar ràpid i per les marques 
industrials. Tanmateix, aquest tipus de menjar poques vegades està adaptat 
al règim alimentari equilibrat d’un nen: massa greixós, massa salat, massa 
ensucrat… encara que, d’entrada, els ofereixi un plaer immediat. Amb aquet 
llibre podem fer a casa, amb els nostres fills, i divertint-nos, els plats 
de menjar ràpid que tant els agraden utilitzant productes de qualitat, 
elaborats amb les bases d’una cuina senzilla, divertida i deliciosa! 
 

http://www.editorialjuventud.es/llibrescatala.html
https://empresas.fnac.es/#bl=boton-eres-empresa
https://empresas.fnac.es/#bl=boton-eres-empresa
https://www.editorialjuventud.es/autores/merle-jerome/
https://www.editorialjuventud.es/autores/lamens-mar/
https://www.editorialjuventud.es/autores/laurene-jammes/
https://www.llibreriaallots.com/es/editorial/editorial-juventud-s-a-/19/


   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POEMES DE SANT JORDI  
 

JOANA RASPALL 
 

La Joana Raspall deia que escrivia per als nens, perquè tinguessin força 

paraules i parlessin un català bonic. En aquest recull trobareu quatre 

precisos poemes de la Joana Raspall magistralment il·lustrats per la 

Mercè Galí: Sant Jordi, La rosa, El llibre meravellós i Sol d'abril. Petits i 

grans, gaudiu d'aquests poemes i celebreu amb ells la Diada de Sant 

Jordi! 

 

•  

 

 

EL VENEDOR DE FELICITAT 

DAVIDE CALÍ 
Editorial: LIBROS DEL ZORRO ROJO 

Any d’edició: 2020 

ISBN: 978-84-949904-9-6 

Pàgines: 28 

Idioma: CATALÀ 

 

Ning-ning! Ha arribat el senyor Colom, el venedor de felicitat. I vostès es 

preguntaran: «La felicitat es ven?» I tant que sí, en pot petit, gran o de 

mida familiar. Tots els veïns reconeixen el soroll de la seva camioneta 

espetegant i surten a la porta a rebre el persuasiu venedor. 

Hi ha qui compra un pot de felicitat per compartir amb els amics; altres, 

un embolicat en paper de regal per Nadal, per repartir entre els seus fills, 

pels seus nets La felicitat no admet descomptes. És bo tenir sempre un 

potet de reserva, tot i que sigui petit. El venedor de felicitat truca a la 

porta dels incrèduls, dels artistes, de les dones grans. Qui podria resistir-

s'hi? 

 

•  

 

 
ELS CALÇOTETS DEL LLOP 
Wilfrid Lupano, Mayana Itoïz, Paul Cauuet, Infantil 
 

Encuadernación: Cartoné 
Páginas: 36 
Formato: 22 x 29 
ISBN: 978-84-679-2958-4 
PVP: 13,95 € 
 
Ja arriba el llop més famós de França! 
Al bosc hi ha un llop de mirada ferotge i ullals afilats, així que més val 
amagar-se, animalets. 
Però de veritat pot ser tan malvat si porta calçotets? Wilfrid Lupano és un 
dels guionistes de còmic més importants del mercat francès, sent autor 
d'Alim el curtidor o Los viejos hornos entre d'altres. 

 

•  

 

 

https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/joana-raspall/18563
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/joana-raspall/18563
https://empresas.fnac.es/#bl=boton-eres-empresa
https://empresas.fnac.es/#bl=boton-eres-empresa
https://www.llibreriaallots.com/es/autor/davide-cali/
https://www.llibreriaallots.com/es/editorial/libros-del-zorro-rojo/772/
https://empresas.fnac.es/#bl=boton-eres-empresa
https://empresas.fnac.es/#bl=boton-eres-empresa
https://empresas.fnac.es/#bl=boton-eres-empresa
https://empresas.fnac.es/#bl=boton-eres-empresa


 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

La fruita és meva 

ANUSKA ALLEPUZ 
Un dia, en la part més profunda de la jungla, cinc elefants descobreixen 
un nou arbre, un arbre molt alt, i a la part més alta de l'arbre es troba la 
fruita més deliciosament deliciosa que qualsevol d'ells ha vist alguna 
vegada. «MEVA!«, Crida cada elefant. «Meva, meva, meva, meva, 
MEVA!» Però, qui arribarà primer? 
Cadascun dels elefants elabora la seva estratègia particular per poder 
arribar al més alt de l'arbre i aconseguir el tresor. Però tots els elefants 
van fracassant en el seu intent solitari. No obstant això, paral·lelament a 
aquestes expedicions individuals dels elefants, descobrim com les 
criatures més petites de la jungla, els ratolins, s'han organitzat per 
aconseguir assaborir la cobejada fruita. Els elefants aviat s'adonaran que 
tenen molt a aprendre d'aquest petit grup de ratolins. 
 
Idioma Català 
ISBN 978-84-16394-97-5 
Data publicació 12-09-2018 

 

Els colors del senyor Bear  

Autor: Virginie Aracil 

Il·lustrador: Virginie Aracil 

Edat: a partir de 3 anys 

42 pàgines. Tot cartró. 30,0 x 23,0 cm 

ISBN: 978-84-9101-396-9 

Preu: 16,90 € 

 
De quin color són les coses en anglès? Un imaginari ‘pop’ amb un 

disseny modern i més de 120 paraules il·lustrades de l’univers 

particular de la il·lustradora Virginie Aracil classificades per colors. 

 

 

REPASALETRAS  
19,95€  
Mariona Tolosa Sisteré 
Format: 25 cm x 14 cm 
Enquadernació: tapa dura 
28 pàgines  
 
Alguna vegada t'has fixat en la quantitat de lletres que podem trobar 
al nostre voltant? Si observem amb atenció veurem teulades en 
forma d'A, ulleres de busseig en forma de B, escates de peixos en 
forma de C. 
Observa i descobreix les 27 lletres de l'alfabet i aprèn les formes 
repassant-les amb el dit. 
 

 

https://www.andana.net/autor/anuska-allepuz/
https://www.combeleditorial.com/ca/cerca?author=3263
https://www.combeleditorial.com/ca/cerca?author=3263
https://www.combeleditorial.com/ca/cerca?min_age=3&max_age=3&new_items=1
https://empresas.fnac.es/#bl=boton-eres-empresa
https://empresas.fnac.es/#bl=boton-eres-empresa
https://mtm-editor.es/blog/catalogo/mariona-tolosa/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La caca màgica  

Guió i dibuixos: Sergio Mora 
Bang ediciones 
Edat: A partir de 3 anys 

La col·lecció +3 són històries mudes, amb grans il·lustracions coloristes 
que presenten escenes molt senzilles de la quotidianitat dels més petits. 
No són meres seqüències, sinó que impliquen una veritable gramàtica. 
Aquest volum, amb el tema escatològic que més entusiasma els més 
petits, omple les pàgines amb multitud de simpàtiques caques roses. 

 

•  

 

 

Les quatre estacions en un dia  

de Katie Cotton (Autor), Jessica Courtney-Tickle (Ilustrador), Núria 
Riera i Fernández (Traductor) 

Tapa dura – 3 noviembre 2016 

Segueix la Jana i el seu gos Espurna mentre viatgen per la primavera, 
l'estiu, la tardor i l'hivern... en un sol dia! Prem la nota que hi ha en cada 
pàgina perquè la història cobri vida amb la música de " Les quatre 
estacions " de Vivaldi, i després torna a escoltar cada tema al final de 
l'àlbum! 

 

 

 

Hi havia una vegada...Els contes de 
sempre 

 
Maica Bernal | Francesc Codina | Assumpta Fargas 
ISBN: 978-84-9766-445-5 
Nombre de Pàgines: 160 
Data primera edició: Març del 2012 

Preu: 19,95 € 

 

«Hi havia una vegada...» Des de sempre, aquestes paraules han tingut el 
poder de convocar la il·lusió dels més petits. Ara podeu compartir amb 
ells la lectura d'aquells contes que us van explicar quan teníeu la seva 
edat. «Hi havia una vegada... un cargol, una rateta que escombrava 
l'escaleta, en Patufet, en Cigronet, tres porquets, la Caputxeta, un llop i 
set cabretes, en Ton i la Guida, la Ventafocs, un flautista, la Blancaneu, 
una flor romanial...» Hi havia una vegada... els contes de sempre. 
 

https://empresas.fnac.es/#bl=boton-eres-empresa
https://empresas.fnac.es/#bl=boton-eres-empresa
https://www.amazon.es/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Katie+Cotton&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.es/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Jessica+Courtney-Tickle&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.es/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=N%C3%BAria+Riera+i+Fern%C3%A1ndez&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.es/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=N%C3%BAria+Riera+i+Fern%C3%A1ndez&search-alias=stripbooks
https://empresas.fnac.es/#bl=boton-eres-empresa
https://empresas.fnac.es/#bl=boton-eres-empresa

