
Il·
lu

st
ra

ci
ó:

 Ju
lia

 C
ej

as
 -

 L’
eq

ui
p 

de
 le

s x
iq

ue
s

189474_CUB_Cat_Gen22_LIJ_Valencia.indd   1 1/3/22   11:47



 Albades
 SÈRIE ROJA |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  22 
SÈRIE BLAVA ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  32 
SÈRIE VERDA ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  42

ÍNDEX

 Albades Juvenil
A PARTIR DE 12 ANYS |||||||||||||||||||||||||||||  54 
A PARTIR DE 14 ANYS |||||||||||||||||||||||||||||  62

 Índexs
RELACIÓ D’AUTORS I AUTORES |||||||||||||||||||  72 
RELACIÓ D’IL·LUSTRADORS I IL·LUSTRADORES  |||  74 
RELACIÓ DE TÍTOLS  ||||||||||||||||||||||||||||||||  76

 Primers lectors
 TERRA DE LLEGENDES |||||||||||||||||||||||||||||  12 
ALBADES SÈRIE TARONJA |||||||||||||||||||||||||  16 
ALBADES LLETRA LLIGADA ||||||||||||||||||||||||  18

189474_Cat_Gen22_LIJ_Valencia_01.indd   1 01/03/22   16:58



Als canyars del pantà de Tibi s’amaga 
una bèstia horripilant… Té cara de gat, 
ulls de dimoni emplomat, urpes afilades 
i cos de pollastre; i a les nits s’acosta 
al poble buscant criatures per a sopar. 
És la Quarantamaula! 
«La Quarantamaula va per les teulades, 
agafant xiquets i tirant pedrades…», 
canta la gent pel carrer. 
«Xiquets i xiquetes, a dormir, 
tanqueu portes i finestres, que ve la 
Quarantamaula!», diuen els grans als 
menuts. 
Però els menuts i menudes de Tibi 
ja estan farts de la Quarantamaula! 
Ariadna i els seus amics, amb l’ajuda 
de la tia Flora, buscaran la manera 
d’acabar amb el monstre.

CODI 188244
ISBN 978-84-140-3703-4

Terra 
de llegendes
La Quarantamaula

NOVETAT

Amb 
la participació 

del contacontes 

Carles Cano

189474_Cat_Gen22_LIJ_Valencia_01.indd   2 01/03/22   16:59



Narracions breus il·lustrades. Cada títol correspon 
a una llegenda d’un indret de la Comunitat 
Valenciana. Amb informació sobre la llegenda al 
final de cada llibre. Contenen un codi QR per a 
descarregar els àudios i una làmina per a pintar.

Terra de llegendes s’adapta tant a l’últim curs 
d’Infantil com al primer de Primària.

Lletra lligada

El drac del Patriarca
CODI 149635
ISBN 978-84-140-1139-3

L’escala de la donzella
CODI 149636
ISBN 978-84-140-1140-9

El monstre i les sirenes
CODI 164392
ISBN 978-84-140-2212-2

El barranc de l’Encantada
CODI 179297
ISBN 978-84-140-3244-2

Les bruixes i el pescador
CODI 171497
ISBN 978-84-140-2848-3

Tombatossals
CODI 164393
ISBN 978-84-140-2213-9

A partir de 5 anys

Més informació en les pàg. 12-13
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Albades 
creix i es renova!

NOVA COL·LECCIÓ

Una col·lecció històrica i emblemàtica que s’actualitza i enriqueix

Format ideal 
per als més menuts!

Icones temàtiques 
per a identificar continguts 

i gèneres literaris

Lletra 
majúscula A partir 

de 4 anys

Sèrie Taronja

Estètica 
i gràfica renovades
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Fantabulosament
Hi ha paraules màgiques que ixen 
del cap, que ixen del cor, que ixen 
de l’ànima. Algú les ha recollit i les 
guardades en un conte com aquest, 
escrit i il·lustrat perquè us sentiu 
fantabulosament bé sempre.
CODI 189158
ISBN 978-84-140-4035-5

Més informació en les pàg. 16-17

Sempre és una sort 
que Fantastic Man 
vinga a visitar-te
Tindre com a amic a Fantastic Man és 
una gran sort! 
Però... i si un dia Fantastic Man no 
arribara a temps per a ajudar-te?
CODI 189159
ISBN 978-84-140-4036-2

NOVETAT

NOVETAT
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Una col·lecció per a primers lectors que conta històries divertides i originals, 
sempre farcides d’humor i molt pròximes als xiquets i les xiquetes.

Albades

Més informació en les pàg. 18-19
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Lleó contra Conill
Lleó tracta malament a tot 
el món. Farts de la situació, 
la resta d’animals decideixen 
demanar ajuda. Una història 
en clau d’humor que tracta 
el tema de l’assetjament.
CODI 118769
ISBN 978-84-140-1021-1

La bicicleta
Un conte ple de situacions 
divertidíssimes que ens ajuden 
a entendre com gràcies a la 
paciència i la perseverança 
podem acabar aprenent 
coses que no sabíem.

CODI 149569
ISBN 978-84-140-1124-9

Qui ha matat el meu peluix?
Seguint totes les pistes al costat 
de la resolutiva detectEva, 
els xiquets i les xiquetes 
entraran en contacte per 
primera vegada amb la novel·la 
negra, les històries de detectius 
i les endevinalles, que els 
ajudaran a reforçar el seu enginy.
I tu, ja saps qui ha matat 
el peluix...?
CODI 171493
ISBN 978-84-140-2844-5
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Estàs a punt per a endinsar-te en uns mons que no et 
deixaran indiferent?
Albades Juvenil conté històries per a tots els gustos: per 
als amants del teatre, de la narrativa fantàstica, dels contes 
curts, de la ciència-ficció, de les aventures en països 
llunyans, de la problemàtica social, dels enigmes històrics...

COL·LECCIÓ

25 de maig
Isa Romero

Centrada en els 
esdeveniments ocorreguts 
a Alacant aquell mateix 
dia de 1938, 25 de maig 
ens brinda una història a 
cavall entre la realitat i la 
fantasia, entre el món que 
ens envolta i el meravellós 
univers literari en què 
s’endinsa la protagonista. 
I és que... «el món real, el 
món de fora, pot acabar-
se gairebé sense que ens 
adonem. El món fantàstic, 
el món de la nostra 
imaginació, mai tindrà fi».

CODI 179306

ISBN 978-84-140-3253-4

CODI 188248

ISBN 978-84-140-3707-2

NOVETAT

Seguint 
els temps
Lucía Arenas

L’autora ens proposa un viatge 
al segle xvi valencià, a la ciutat 
de Gandia, i ens situa en una 
època d’estabilitat i de bonança 
econòmica per a uns pocs, ja 
que la pobresa de les classes 
socials més desafavorides era 
generalitzada. 
Aquests són els temps que li toca 
viure a Amàlia, una jove òrfena de 
família pobra que ha d’enfrontar-
se a un bon grapat de dificultats i, 
sobretot, a l’acceptació d’allò que 
ella considera una maledicció: la 
capacitat de viatjar en el temps. 

TÍTOLS  
RECOMANATS
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AMB 
IL·LUSTRACIONS 

I VINYETES A 
L’INTERIOR!

ALBADES  
   JUVENIL

La ciutat 
aèria
Jordi Colonques

Si de tant en tant alces el 
cap per a veure més enllà 
de la capa contaminant, a 
l’espai on l’aire és més net i 
les falcies planen lliurement 
sense posar-se mai a terra, 
descobriràs la vasta extensió 
clara i diàfana de La ciutat 
aèria. 
Una novel·la que et 
traslladarà a una ciutat 
atapeïda, asfixiant, com un 
formiguer, en un possible 
futur en què regnen la 
contaminació i les injustícies. 

Pintura 
fresca
Teresa Broseta

Un museu on s’exposen 
obres d’art dels pintors 
més famosos del món, 
una parella de vigilants 
que ha de fer guàrdia 
la nit sencera i una 
enorme i brillant lluna 
plena penjada del cel. 
Sembla que res pot 
anar malament en un 
escenari així, veritat? 
Una obra de teatre 
original i molt divertida. 

IL·LUSTRACIÓ: Vero Navarro

CODI 171496

ISBN 978-84-140-2847-6

CODI 118771

ISBN 978-84-140-1023-5

TEATRE

Més informació en les pàg. 54-65

Relats  
d’un futur 
imperfecte
Mariló Àlvarez Sanchis

Ciutats arrasades per la 
guerra, mons desèrtics 
i selves exuberants, 
robots capaços de 
substituir les persones... 
Qualsevol situació 
que pugues imaginar 
té cabuda en els nou 
futurs imperfectes que 
componen aquesta 
antologia.

CODI 149573

ISBN 978-84-140-1128-7
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Primers lectors
TERRA DE LLEGENDES

ALBADES SÈRIE TARONJA

ALBADES LLETRA LLIGADA
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Primers lectors

12  | ||| ||| ||  LIJ || Catàleg General

Terra de llegendes

El drac del Patriarca
il·lustrador David González lectura Llorenç Giménez

1

classificació temàtica:  
Fantasia | Ciència-ficció

QUI ENS POT VISITAR? RECURSOS

Autora 
autorsalesaules.com Àudio

Il·lustrador Imatge 
per a pintar

Contacontes

classificació temàtica:  
Fantasia | Ciència-ficció

QUI ENS POT VISITAR? RECURSOS

Autora 
autorsalesaules.com Àudio

Il·lustrador Imatge 
per a pintar

Contacontes Ta-tum

Fitxa tècnica

Adaptació Alícia Casanova Belda

Format 215 x 215 mm

Enquadernació rústica

Pàgines 32

Il·lustracions color

Terra de llegendes és una col·lecció pensada per a primers lectors, 
amb narracions breus il·lustrades. Cada títol correspon a una llegenda 
de la nostra tradició.

Les llegendes d’aquesta col·lecció estan protagonitzades per personatges 
fantàstics tradicionals valencians: bruixes, gegants, donyets, sirenes...

Amb aquestes llegendes resultarà més senzill i divertit llançar-se a l'aventura 
de llegir de manera autònoma. A partir d’un codi QR inclós en cada llibre, 
es podran descarregar els àudios de les narracions de les llegendes per part 
de Llorenç Giménez i Carles Cano, i també il·lustracions dels interiors per a 
pintar.

Al final de cada llibre, s’expliquen sempre algunes dades i curiositats sobre 
les llegendes i també es dona més informació relacionada amb cada població 
on tenen lloc.

Això era fa molts, mooolts anys, 
quan a València hi havia un drac 
molt roín que es menjava tot allò 
que trobava… Qui serà capaç de 
posar punt i final a eixa situació?

isbn  978-84-140-1140-9

ca  149636

classificació temàtica:  
Fantasia | Ciència-ficció

QUI ENS POT VISITAR? RECURSOS

Autora 
autorsalesaules.com Àudio

Il·lustradora Imatge 
per a pintar

Contacontes Ta-tum

2 Temps era temps quan a Moixent 
hi havia una princesa que, 
un bon dia, va decidir visitar 
el Palau de les fades, que 
estava amagat a la roca de la 
muntanya…

L’escala de la donzella
il·lustradora Marta Chaves lectura Llorenç Giménez

isbn  978-84-140-1139-3

ca  149635
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Terra de llegendes

 EDELVIVES COMUNITAT VALENCIANA || 2022  | ||| ||| ||  13

classificació temàtica:  
Fantasia | Ciència-ficció

QUI ENS POT VISITAR? RECURSOS

Autora 
autorsalesaules.com Àudio

Il·lustrador Imatge 
per a pintar

Contacontes Activitats 
en web

Ta-tum

isbn  978-84-140-2848-3

ca  171497

5 Una nit de Tots Sants, a 
Peníscola, Quimet el pescador 
descobreix tres bruixes malvades 
a la platja. Aquelles donotes 
estan preparades per a fer un 
llarg viatge damunt de la seua 
barca...

Les bruixes i el pescador
il·lustrador Fran Parreño lectura Carles Cano

classificació temàtica:  
Fantasia | Ciència-ficció

QUI ENS POT VISITAR? RECURSOS

Autora 
autorsalesaules.com Àudio

Il·lustradora Imatge 
per a pintar

Contacontes Ta-tum

isbn  978-84-140-2212-2

ca  164392

Això era fa molts anys, a Calp, 
que vivien felices les sirenes. 
Però un dia va aparéixer de les 
profunditats de les aigües un 
monstre espantós que se les 
volia engolir…

3

El monstre i les sirenes
il·lustradora Irene Bofill lectura Llorenç Giménez

4 Tombatossals era un gegant de 
roca amb una força descomunal. 
Vivia a les terres de Castelló 
amb els seus amics Arrancapins, 
Bufanúvols, Tragapinyols i 
Cagueme. Un dia, el rei Barbut 
de Castelló li demanà un favor...

isbn   978-84-140-2213-9

ca  164393

Tombatossals
il·lustrador Marc Bou lectura Llorenç Giménez

classificació temàtica:  
Fantasia | Ciència-ficció

QUI ENS POT VISITAR? RECURSOS

Autora 
autorsalesaules.com Àudio

Il·lustrador Imatge 
per a pintar

Contacontes Ta-tum
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Primers lectors
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Terra de llegendes
El barranc de l’Encantada
il·lustradora Raquel Sánchez Pros lectura Carles Cano

La nit de Sant Joan, tres amics 
de la vila de Planes s’internen 
al barranc de l’Encantada. Volen 
trobar una misteriosa donzella 
que apareix pels tolls del barranc 
perquè els concedisca els seus 
desitjos. Però compte! La bella 
i misteriosa donzella no és el que 
sembla... Els tres amics corren un 
gran perill.isbn  978-84-140-3244-2

ca  179297

6

classificació temàtica:  
Fantasia | Ciència-ficció

QUI ENS POT VISITAR? RECURSOS

Autora 
autorsalesaules.com Àudio

Il·lustradora Imatge 
per a pintar

Contacontes Ta-tum

Activitats 
en web

La Quarantamaula
il·lustrador César Barceló lectura Carles Cano

Als canyars del pantà de Tibi 
s’amaga una bèstia horripilant… 
Té cara de gat, ulls de dimoni 
emplomat, urpes afilades i cos 
de pollastre; i a les nits s’acosta 
al poble buscant criatures per a 
sopar. És la Quarantamaula!

Ariadna i els seus amics, amb 
l’ajuda de la tia Flora, buscaran 
la manera d’acabar amb el 
monstre.

isbn  978-84-140-3703-4

ca  188244

7

classificació temàtica:  
Fantasia | Ciència-ficció

QUI ENS POT VISITAR? RECURSOS

Autora 
autorsalesaules.com Àudio

Il·lustrador Imatge 
per a pintar

Contacontes

NOVETAT
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Primers lectors
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Desenvolupament 
personal

Família Món 
contemporani

Emocions

Maragda és una xiqueta a qui tot  
li va fantabulosament. Però hui res  
no pareix que vaja bé. Ni tan sols 
les coses que més li agraden li criden 
l’atenció. Afortunadament, son pare, 
que la coneix bé, sabrà ajudar-la.

A vegades  
créixer pot ser 

fantabulós
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FANTABULOSAMENT
Mercè Canals | Daniel Jiménez

classificació temàtica:  
Humor

QUI ENS POT VISITAR? RECURSOS

Contacontes

classificació temàtica:  
Humor

QUI ENS POT VISITAR? RECURSOS

Contacontes

40 pàg.
isbn  978-84-140-4035-5

ca  189158

40 pàg.
isbn  978-84-140-4036-2

ca  189159

Maragda és una xiqueta a qui 
tot li sembla fantabulós. Però hui 
res no pareix que vaja bé. Ni tan 
sols les coses que més li agraden 
li criden l’atenció. El que li passa 
a Maragda és que s’ha adonat 
que es fa gran. Algú li haurà 
d’explicar que això també pot 
ser fantabulós.

Tindre com a amic a Fantastic 
Man és una gran sort! Sobretot 
si, com Clara, et sols ficar en 
molts embolics. Però... i si un 
dia Fantastic Man no arribara a 
temps per a ajudar-te?

Fantabulosament
Mercè Canals il·lustrador Daniel Jiménez

Sempre és una sort que Fantastic Man 
vinga a visitar-te
Daniel G. Merino il·lustrador Álvaro Fraile

Fitxa tècnica

Format 200 x 200 mm

Enquadernació rústica

Il·lustracions color

Albades 
Sèrie Taronja

NOVA COL·LECCIÓ

NOVETAT

NOVETAT

LLETRA MAJÚSCULA

189474_Cat_Gen22_LIJ_Valencia_01.indd   16 04/03/22   11:21



NOVA COL·LECCIÓ
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Primers lectors
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classificació temàtica:  
Sentiments | Emocions

QUI ENS POT VISITAR? RECURSOS

Contacontes

1 A l’Àfrica hi ha un lleó roín. 
Molt roín! Tracta malament tots 
els animals… Fins que un dia se’n 
cansen i publiquen un anunci 
per a demanar ajuda. Un dels 
que respon és un conill i, encara 
que ningú no creu que puga 
fer res per a aturar el lleó, els 
demostrarà que més val traça 
que força.

Lleó contra Conill
Alex Latimer  text i il·lustracions

La col·lecció Lletra Lligada està pensada per als primers lectors, tant per als 
que ja comencen a llegir a l’etapa d’Infantil com per a l’alumnat de primer de 
Primària. També serveix de suport a l’alumnat nouvingut de cursos superiors.

Dins de la col·lecció Sèrie Roja d’Albades, Lletra lligada posseeix un format 
més senzill de manipular, amb una mida més gran i fulls més gruixuts, 
pensat per a la motricitat i les mans dels més menuts.

La col·lecció conta històries divertides i originals, sempre farcides d’humor 
i molt pròximes a la realitat dels xiquets i les xiquetes.

Albades 
Lletra lligada

40 pàg.    

isbn  978-84-140-1021-1

ca  118769 

classificació temàtica:  
Sentiments | Emocions

QUI ENS POT VISITAR? RECURSOS

Autora Ta-tum

Contacontes

2 Encara que la primera bicicleta 
és un dels regals més desitjats 
per a qualsevol xiquet o xiqueta, 
a vegades la relació amb esta 
no resulta tan meravellosa com 
somiaves i cada volta que la 
muntes, caus un bac. Podries 
arribar a pensar que tens poca 
traça i que mai arribaràs a 
muntar-la, però la veritat és 
molt diferent: t’ha tocat una 
bicicleta salvatge. En este conte 
descobriràs com domesticar-la, 
amb saviesa i perseverança.

La bicicleta
Anca Balaj  il·lustradora  Zuriñe Aguirre

32 pàg.    

isbn  978-84-140-1124-9

ca  149569 

Fitxa tècnica

Format 160 x 210 mm

Enquadernació rústica

Il·lustracions color

189474_Cat_Gen22_LIJ_Valencia_01.indd   18 01/03/22   17:00



classificació temàtica:  
Misteri | Intriga

QUI ENS POT VISITAR? RECURSOS

Autor 
autorsalesaules.com

Imatge 
per a pintar

Il·lustradora Activitats en 
web

Contacontes Ta-tum

3 Eva és una xiqueta molt molt 
valenta que, un matí qualsevol 
després d’alçar-se del llit, es 
troba amb un succés terrible 
ocorregut al racó de la seua 
habitació: el seu os de peluix 
preferit ha sigut assassinat… 
Però, qui ha pogut cometre un 
crim tan malvat? Sense perdre 
un minut, la xicoteta Eva es 
transforma en la gran detectEva, 
una genial investigadora que 
buscarà totes les pistes possibles 
per a descobrir el verdader 
culpable i resoldre el cas amb 
èxit. Ho aconseguirà?

Qui ha matat el meu peluix?
Miguel Alayrach  il·lustradora  Ana Zurita

32 pàg.    

isbn  978-84-140-2844-5

ca  171493 

Albades Lletra lligada
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Albades
SÈRIE ROJA

SÈRIE BLAVA

SÈRIE VERDA
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Títols de la col·lecció
|5 Les vaques futbolistes  
 Vicent Climent i Àngela Ortiz

|6 La girafa del coll curt  
 Hermínia Mas

|7 Tomàs i el llapis màgic  
 Ricardo Alcántara

|11 Tomàs i la goma màgica  
 Ricardo Alcántara

|15 Boleta i Llarga 
 Amaia Crespo

|16 L’arbre de Nadal 
 Josep-Francesc Delgado

|17 Tomàs i les tisores màgiques 
 Ricardo Alcántara

|19 Hi havia una vegada un país... 
 Carles Cano

|20 En un tres i no res, tres 
 Llorenç Giménez

|21 L’autobús de la selva 
 Manuel Uhía

|22 El barret de la bruixa 
 Carles Cano

|23 Els primers poemes 
 Fina Girbés

|24 La bruixa sense granera 
 Teresa Bertral  

|25 Un dia a la Fira del Llibre 
 Josep Chapa Mingo

|26 Figor, el gos valent 
 Albert Garcia i Pascual

|27 Tomàs i les paraules màgiques 
 Ricardo Alcántara

|29 L’home bala busca faena 
 Joan de Déu Prats

|32 La bruixa coqueta 
 Benjamín Mira

|34 El viatge secret 
 Joan Manuel Gisbert

|35 Xafardeig 
 Pepe Maestro

|36 Un regal per a Sílvia 
 Fran Pintadera

|37 Un cocodril sense dents 
 Juan Clemente Gómez

|38 Com banyar un marcià 
 Franco Vaccarini

|39 El monstre 
 de les orelles menudes 
 Ricardo Alcántara
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Les vaques futbolistes
Vicent Climent / Àngela Ortiz  il·lustradora  Maria Casas

5 Paca i Taca són dues vaques que 
s’avorreixen a la granja on viuen, 
així que decideixen jugar a futbol. 
Però la idea es torna un malson 
perquè no tenen baló i no troben 
res que el substituïsca.  
La inventiva i l’afany de superació 
de les dues vaques faran que, 
finalment, troben la solució  
més enginyosa.

80 pàg.   

isbn 978-84-263-5230-9

ca  71158

CLASSIFICACIÓ TEMÀTICA:  
Sentiments | Emocions

QUI ENS POT VISITAR? RECURSOS

Autors Ta-tum

Contacontes Activitats en web
 

La girafa del coll curt
Hermínia Mas  il·lustradora  Mercè Arànega

6 Ester és una girafa que no va 
créixer com les altres. Les seues 
companyes la menyspreen perquè 
no és alta com totes les girafes, 
i això li sap molt de greu i la fa 
plorar per dins. Però un dia les que 
es burlen d’ella aprendran que allò 
que compta és com s’és per dins  
i no per fora, i que, a més, val més 
traça que força.

64 pàg.    

isbn  978-84-263-5329-0

ca  71159

CLASSIFICACIÓ TEMÀTICA:  
Sentiments | Emocions

QUI ENS POT VISITAR? RECURSOS

Contacontes Ta-tum
 

Tomàs i el llapis màgic
Ricardo Alcántara  il·lustrador  Gusti

7 Tomàs vivia en una caixa de 
sabates. La caixa era prou gran  
i confortable i eixir li feia por, 
però... allà dins s’avorria! Per això, 
un bon dia es va atrevir a eixir i a 
mirar. I va trobar un munt d’amics.

48 pàg.    

isbn  978-84-263-5334-4

ca  71160

classificació temàtica:  
Fantasia | Ciència-ficció | Tecnologia

QUI ENS POT VISITAR? RECURSOS

Contacontes Ta-tum
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Tomàs i la goma màgica
Ricardo Alcántara  il·lustrador  Gusti

11 Tomàs era un ninot simpàtic, 
alegre i divertit. Els seus millors 
amics, la pilota, el tren i la nina, 
l’acompanyaven a tot arreu, tot 
i que, a vegades, hagueren de 
suportar el seu mal humor.

Un dia, en despertar-se, Tomàs 
va trobar una goma d’esborrar 
que, a primera vista, semblava 
normal i corrent. Prompte, però, 
va comprendre que aquell objecte 
canviaria la seua vida i la dels  
seus amics.

48 pàg.   

isbn  978-84-263-6165-3

ca  71164 

classificació temàtica:  
Fantasia | Ciència-ficció | Tecnologia

QUI ENS POT VISITAR? RECURSOS

Contacontes Ta-tum
 

Boleta i Llarga
Amaia Crespo  il·lustradora  Mónica Calvo

15 Boleta és una elefanta que voldria 
ser alta, esvelta i elegant com una 
girafa. Llarga, en canvi, és una 
girafa que somia ser una elefanta 
sàvia, gran i forta. Podrien ser 
bones amigues, però com s’ho 
faran si ni tan sols es coneixen?

40 pàg.    

isbn  978-84-263-6688-7

ca  71168

CLASSIFICACIÓ TEMÀTICA:  
Sentiments | Emocions

QUI ENS POT VISITAR? RECURSOS

Autora Ta-tum

Contacontes Activitats en web
 

L’arbre de Nadal
Josep-Francesc Delgado  il·lustrador  Carles Arbat

16 Elisabet vol un arbre de Nadal.  
I el vol ben guarnit de dalt a baix, 
amb estrela a la punta i boles de 
colors. Però els pares no preveuen 
que Elisabet s’enamorarà d’un 
arbre de Nadal... diferent de com 
ells s’imaginen, perquè estimar, 
a Bet, li ix de dins. Un arbre de 
Nadal és un ésser viu, i els éssers 
vius se’ls ha d’estimar, i sempre... 
no sols per Nadal.

64 pàg.    

isbn  978-84-263-6879-9

ca  71169

CLASSIFICACIÓ TEMÀTICA:  
Ecologia | Medi ambient

QUI ENS POT VISITAR? RECURSOS

Contacontes
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Tomàs i les tisores màgiques
Ricardo Alcántara  il·lustrador  Gusti

17 A Tomàs, el ninot de fusta, el que 
més li agrada és estar amb els 
seus amics: la pilota, la nina i el 
tren. Estan junts quasi tot el dia  
i no paren de jugar. Per això, quan 
dos d’ells decideixen anar-se’n 
de viatge, Tomàs ha d’aprendre 
algunes coses noves.      

48 pàg.    

isbn  978-84-263-7219-2

ca  71154 

classificació temàtica:  
Fantasia | Ciència-ficció | Tecnologia

QUI ENS POT VISITAR? RECURSOS

Contacontes Ta-tum

Activitats en web
 

Hi havia una vegada un país...
Carles Cano  il·lustradora  Teresa Martí

19 Hi havia una vegada un país tan 
menut que a penes es veia en els 
mapes. En aquell país hi havia 
una ciutat, menuda, perquè si 
fora gran se n’eixiria per les vores. 
Allà no hi havia persones grosses, 
simplement perquè no hi haurien 
cabut, i tenien tan poc d’espai que, 
perquè nasquera un xiquet, havien 
d’esperar que faltara algú o que 
emigrara a un altre país.

56  pàg.    

isbn  978-84-263-7465-3

ca  71254 

CLASSIFICACIÓ TEMÀTICA:  
Sentiments | Emocions

QUI ENS POT VISITAR? RECURSOS

Autor 
autorsalesaules.com Ta-tum

 

En un tres i no res, tres
Llorenç Giménez  il·lustradora  Susana del Baño

20 Tres històries, tres, i les tres en 
femení: les tres ones, les tres 
dones i les tres princeses. Jugant 
amb les paraules i les vivències, 
les històries ens permeten caminar 
per un món real, el de les dones; 
volar per un món de fantasia, el 
de les princeses; i navegar per  
un món barrejat de fantasia  
i de realitat, el de les ones.  
Qui en dona més?

48 pàg.    

isbn  978-84-263-7706-7

ca  71249 

CLASSIFICACIÓ TEMÀTICA:  
Sentiments | Emocions

QUI ENS POT VISITAR? RECURSOS

Contacontes Activitats en web
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L’autobús de la selva
Manuel Uhía  text i il·lustracions

21 La tortuga Pepa és un d’aquells 
éssers sempre disposats a ajudar 
els altres. Una vesprada, un ratolí 
ferit, i una miqueta gandul, li 
demana que el porte sobre la  
seua closca. L’endemà, altres 
animalets de la selva aprofitaran 
la bona voluntat de Pepa i la faran 
servir d’autobús. La situació es 
complica quan els animals més 
grans, com l’elefanta, reclamen  
el mateix tracte.

Premi Frei Martín Sarmiento, 2010
40 pàg.    

isbn  978-84-263-7708-1

ca  71248 

CLASSIFICACIÓ TEMÀTICA:  
Sentiments | Emocions

QUI ENS POT VISITAR? RECURSOS

Contacontes Ta-tum
 

Els primers poemes
Fina Girbés  il·lustradora  Marta Balaguer

23 T’agrada cantar, ballar i jugar? 
Amb estos poemes ho podràs 
fer alhora que t’endinsaràs en el 
meravellós món de les paraules. 
Els primers poemes són una porta 
ampla i oberta per a acompanyar 
els més menuts pels camins que 
porten a la màgia de la poesia. 

40 pàg.    

isbn  978-84-263-8183-5

ca  101009 

CLASSIFICACIÓ TEMÀTICA:  
Sentiments | Emocions

QUI ENS POT VISITAR? RECURSOS

Autora 
autorsalesaules.com

Taller de poesia
 

El barret de la bruixa
Carles Cano  il·lustrador  Carlos Ortin

22 Una bruixa 
corruixa, 
marruixa, 
de llarga cuixa, 
tenia un barret 
roig, 
màgic 
i punxegut.
Però… 
en realitat era un barret?

32 pàg.    

isbn  978-84-263-8062-3

ca  71247 

classificació temàtica:  
Fantasia | Ciència-ficció | Tecnologia

QUI ENS POT VISITAR? RECURSOS

Autor 
autorsalesaules.com Ta-tum
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La bruixa sense granera
Teresa Bertral  text i il·lustració  

24 Totes les bruixes aprenen abans 
a volar que a caminar, perquè, 
normalment, tenen la seua  
granera des de ben menudes.  
La bruixa Paulina somia, des de 
ben xicoteta, poder volar, perquè 
la seua granera no ha arribat mai. 
Això la fa diferent de totes les 
altres bruixes.

64 pàg.    

isbn  978-84-263-8187-3

ca  101049 

CLASSIFICACIÓ TEMÀTICA:  
Sentiments | Emocions

QUI ENS POT VISITAR? RECURSOS

Contacontes Ta-tum
 

Un dia a la Fira del Llibre
Josep Chapa Mingo  il·lustrador  Francesc Rovira

25 Ha arribat la primavera i amb 
ella una festa molt especial que 
Víctor i Blanca visiten per primera 
vegada: la Fira del Llibre. Hi van 
d’excursió amb la família i entre 
dinosaures, pirates i fades els  
dos germans troben el conte  
que més els agrada.

Història i il·lustracions fan 
d’aquest llibre un regal ben màgic.

32 pàg.    

isbn  978-84-263-8508-6

ca  101855 

CLASSIFICACIÓ TEMÀTICA:  
Aventura

QUI ENS POT VISITAR? RECURSOS

Autor Ta-tum

Contacontes
 

Figor, el gos valent
Albert Garcia i Pascual  il·lustradora  Teresa Martí 

26 Figor és un gos pelut, descurat  
i una mica brut. Un gos xicotet 
que s’haurà d’enfrontar a una 
aventura que el farà superar  
el canvi de casa, de treball i la 
seua vergonya. Al ramat farà nous 
amics i serà útil en la seua nova 
llar. Haurà fet un bon treball.  
Un treball digne d’un gos valent.

48 pàg.    

isbn  978-84-263-8509-3

ca  101856 

CLASSIFICACIÓ TEMÀTICA:  
Aventura

QUI ENS POT VISITAR? RECURSOS

Autor Ta-tum

Contacontes
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Tomàs i les paraules màgiques 
Ricardo Alcántara  il·lustrador  Gusti

27 Tomàs i la seua millor amiga, 
la pilota, sempre estan junts. 
Passejant pel camp, troben  
un soldat de plom que s’uneix  
a les seues aventures.

Un dia, però, el soldat fa un 
comentari desafortunat a Tomàs 
que el fa posar molt trist. Com 
s’ho farà, el soldat, per a arreglar 
la situació?

40 pàg.    

isbn  978-84-263-8649-6

ca  102326 

classificació temàtica:  
Fantasia | Ciència-ficció | Tecnologia    

QUI ENS POT VISITAR? RECURSOS

Contacontes
 

L’home bala busca faena
Joan de Déu Prats  il·lustrador  Davi

29 Per a fer les coses ben fetes cal 
practicar molt. Agustí, l’home bala, 
s’adona d’això quan ha d’eixir del 
circ i anar a buscar faena. Treballa 
en diferents oficis, però cap no 
l’acaba de convéncer. Aprén  
de la vida i pot tornar al circ per  
a fer la faena que més li agrada: 
ser un home bala de veres.

40 pàg.    

isbn  978-84-263-8651-9

ca  102328 

CLASSIFICACIÓ TEMÀTICA:  
Sentiments | Emocions

QUI ENS POT VISITAR? RECURSOS

Contacontes
 

La bruixa coqueta
Benjamín Mira  il·lustrador  Miguel Llin

32 Això era una bruixa jove que tenia 
tota la cova plena d’espills per a 
poder vore’s sempre reflectida. 
Tenia tot allò que sol tindre una 
bruixa: una granera, un gripau,  
un calder... 

Però... no s’acabava d’agradar  
i no estava feliç. Fins que va 
aprendre que la bellesa no  
sempre la reflectix l’espill.

32 pàg.    

isbn  978-84-263-9101-8

ca  103504 

CLASSIFICACIÓ TEMÀTICA:  
Sentiments | Emocions

QUI ENS POT VISITAR? RECURSOS

Contacontes
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El viatge secret
Joan Manuel Gisbert  il·lustradora  Mariona Cabassa

34 Júlia veu que sa mare parla a Emili, 
el germanet que té a la panxa  
i que naixerà prompte. Li venen 
ganes de dir-li coses, i sobretot de  
parlar-li d’un somni meravellós 
que ha tingut. Es tracta del més 
fantàstic dels viatges, un fabulós 
secret que els dos germans 
compartiran tota la vida.  
És una història preciosa, plena  
de tendresa, íntima i universal  
al mateix temps. 

64 pàg.    

isbn  978-84-263-9138-4

ca  105565 

CLASSIFICACIÓ TEMÀTICA:  
Sentiments | Emocions

QUI ENS POT VISITAR? RECURSOS

Autor Ta-tum

Contacontes
 

Xafardeig
Pepe Maestro  il·lustradora  Leire Salaberria

35 Xafardeig és una ciutat on els 
seus habitants no paren de parlar 
i on regna la confusió i el soroll. 
Això no preocupa ningú, llevat 
de Benet, que mai ha pronunciat 
una sola paraula en la seua vida. 
Però ell té una capacitat singular: 
sap escoltar. I el dia que Benet 
va trobar un caragol de mar, tot 
canvià.

48 pàg.    

isbn  978-84-140-1020-4

ca  118768 

CLASSIFICACIÓ TEMÀTICA:  
Sentiments | Emocions

QUI ENS POT VISITAR? RECURSOS

Autor Ta-tum

Contacontes Activitats en web
 

Un regal per a Sílvia
Fran Pintadera  il·lustrador  Ximo Abadía

36 L’aniversari de Sílvia serà prompte 
i està nerviosa. Té molt clar què 
vol que li regalen, i ho explica 
a son pare amb tota mena de 
detalls. Quan arriba el dia, Sílvia 
descobrix que, a vegades, quan 
aconseguim allò que desitgem 
no sempre és ben bé tal com ho 
havíem imaginat.

40 pàg.    

isbn  978-84-140-1125-6

ca  149570 

CLASSIFICACIÓ TEMÀTICA:  
Sentiments | Emocions

QUI ENS POT VISITAR? RECURSOS

Autor Ta-tum

Contacontes
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Un cocodril sense dents
Juan Clemente Gómez  il·lustrador  Christian Inaraja

37 Una divertida narració en vers 
amb una acurada traducció, amb 
il·lustracions molt expressives 
i un ensenyament final molt 
interessant, perquè gaudisquen els 
primers lectors. 

«En el riu de Contrebia viu un 
cocodril fartó que es menja tots 
els turistes a la mínima ocasió. Un 
dia se’n va al dentista a demanar-li 
un favor: que li cure les dentoles, 
perquè sent un gran dolor! I quin 
rebombori es munta quan veu la 
boca feroç!». 

Disfruta amb el caos que provoca 
el cocodril quan va a la ciutat!

32 pàg.    

isbn  978-84-140-2845-2

ca  171494 

CLASSIFICACIÓ TEMÀTICA:  
Sentiments | Emocions

QUI ENS POT VISITAR? RECURSOS

Autor Ta-tum

Contacontes Activitats en web

Taller de poesia
 

Com banyar un marcià
Franco Vaccarini  il·lustrador  Carlos Higuera

El monstre de les orelles menudes
Ricardo Alcántara  il·lustradora  Paula Blumen

38

39

A casa de Lluc fa poc que ha 
arribat un marcià, i sembla que ha 
vingut per a quedar-s’hi. 

Això és el que li han dit. El 
marcià no sap fer res a soles, li 
han de donar el menjar, l’han de 
banyar i moltes altres coses. Lluc 
comparteix habitació amb ell i, 
per si de cas, també ha aprés a 
tindre’n cura, tot i que no està 
molt convençut que siga una bona 
idea conviure amb un marcià.

Nina era una gata que no feia 
altra cosa que jugar. Fins que va 
aparéixer el monstre de les orelles 
menudes i se la va endur. Qui deu 
ser este ésser estrany que camina 
sobre dos potes? Deu ser tan 
terrorífic com Nina pensa?

32 pàg.    

isbn  978-84-140-3245-9

ca  179298

32 pàg.    

isbn  978-84-140-3704-1

ca  188245

NOVETAT

CLASSIFICACIÓ TEMÀTICA:  
Sentiments | Emocions

QUI ENS POT VISITAR? RECURSOS

Contacontes Ta-tum

Activitats en web
 

CLASSIFICACIÓ TEMÀTICA:  
Sentiments | Emocions

QUI ENS POT VISITAR? RECURSOS

Contacontes
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Títols de la col·lecció
|6 Cleo i la bicicleta embruixada 
 Joan Pla

|10 Pallorfeta 
 Enric Lluch

|15 Les cigonyes venien de París 
 Josep Millo

|18 An-Toniet del bar Galàxia 
 Elena Casado Pineda

|19 Rondalla del príncep que s’avorria 
 Xavier Mínguez

|23 El regal de l’àvia Esther 
 Albert Garcia i Pascual

|24 Cento i les mones 
 Manel Joan i Arinyó

|25 Nuqui estimada 
 Roser Barrufet

|26 El monstre i la bibliotecària 
 Alfredo Gómez Cerdá

|28 Amic fidel busca casa 
 Roser Barrufet 

|29 La col·leccionista de taques 
 Pep Castellano

|31 Des de la finestra 
 Lola Casas

|32 Benvinguts al circ 
 Teresa Broseta

|33 La font del Cedre 
 Rodolfo del Hoyo

|34 Lladres de joguets 
 Joan de Déu Prats

|35  Contes de les coses  
que pengen del cel 
Enric Lluch

|36  El primer vol de la bruixeta 
Tornassol  
Pep Castellano

|37 Que venen els marcians! 
 David Fernández Sifres

|38 Comença per A 
 Félix Jiménez Moreno

|39 Ser baixeta és una llanda 
 Sara Fernández Sainz

|40 Corre, Kuru, corre! 
 Patxi Zubizarreta

|41 Yuelan 
 Sebastián Vargas

Sèrie Blava 
A partir de 8 anys

Albades
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Cleo i la bicicleta embruixada
Joan Pla  il·lustrador  Toni Cabo

6 Cleo és una xiqueta molt viva.  
A més del seu germà Tomeu,  
té una bicicleta i un Chihuahua. 
Un dia, després de patir el primer 
accident amb la bicicleta, els sent 
parlar. Llavors, amb les seues 
amigues Paula, Llúcia i el seu  
amic Fouad, coneixeran l’home 
que col·leccionava papallones,  
el molí de l’aigua, el castell  
i un palau abandonat… i viuran 
aventures molt emocionants    
amb un final inesperat.120 pàg.    

isbn  978-84-263-5154-8

ca  72208 

classificació temàtica:  
Aventura

QUI ENS POT VISITAR? RECURSOS

Autor 
autorsalesaules.com Ta-tum

Il·lustrador Activitats en web

Contacontes
 

Pallorfeta
Enric Lluch  il·lustradora  Carmen Queralt

10 A Pallorfeta no li agrada fer la 
guerra. El savi Cassoleta disposa 
que passe per quatre proves.  
Si sobreviu, demostrarà que és 
digne de ser l’hereu del comte. 
Com se n’eixirà Pallorfeta de les 
mans del falcó Roig, o del drac de 
cinc caps, o de la bruixa Corruixa, 
o del gegant Bufanúvols?

136 pàg.    

isbn  978-84-263-5070-1

ca  72161 

classificació temàtica:  
Aventura

QUI ENS POT VISITAR? RECURSOS

Autor 
autorsalesaules.com Ta-tum

Contacontes Activitats en web
 

Les cigonyes venien de París
Josep Millo  il·lustradora  Ximena Maier

15 Hui en dia les cigonyes han 
d’afrontar diversos problemes: han 
de vigilar amb els aerogeneradors, 
ja no les volen com abans als 
campanars... Temps arrere, 
en canvi, eren rebudes amb els 
braços oberts a tot arreu, com 
a ocells benefactors. Potser el 
desconeixement actual d’una 
entranyable llegenda hi té alguna 
cosa a veure?

120 pàg.    

isbn  978-84-263-6167-7

ca  72166 

classificació temàtica:  
Fantasia | Ciència-ficció | Tecnologia

QUI ENS POT VISITAR? RECURSOS

Autor 
autorsalesaules.com Activitats en web

Contacontes
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An-Toniet del bar Galàxia
Elena Casado Pineda  il·lustrador  Òscar Climent

18 Antoniet és un fan de La Guerra 
de les Galàxies. Els seus pares 
tenen un bar, el bar Galàxia. Un 
bon dia decideix convertir-se en 
jedi, amb el nom d’An-Toniet del 
bar Galàxia, i comença a patrullar 
pel poble per a buscar i liquidar 
els enemics.

88 pàg.    

isbn  978-84-263-6476-0

ca  72169 

classificació temàtica:  
Humor

QUI ENS POT VISITAR? RECURSOS

Autora 
autorsalesaules.com

Contacontes
 

Rondalla del príncep que s’avorria 
Xavier Mínguez  il·lustradora  Teresa Martí

19 Nestoret és un príncep que 
s’avorreix i ni el seu bruixot ni 
el seu conseller aconsegueixen 
posar remei al seu avorriment. Així 
doncs, decideix buscar una esposa 
amb qui compartir el seu temps 
lliure. Però les coses no seran tan 
fàcils com sembla a les rondalles, 
sobretot si un enorme drac s’hi 
fica pel mig.

64 pàg.    

isbn  978-84-263-6721-1

ca  72150 

classificació temàtica:  
Fantasia | Ciència-ficció | Tecnologia

QUI ENS POT VISITAR? RECURSOS

Autor 
autorsalesaules.com

Contacontes
 

El regal de l’àvia Esther
Albert Garcia i Pascual  il·lustrador  Jordi Sunyer

23 Què passaria si una xiqueta que 
no vol fer els deures poguera fer 
desaparéixer les matemàtiques, els 
llibres i fins i tot l’escola? Andrea 
ho pot fer gràcies al regal de la 
seua àvia. Però una vegada fet 
s’adona que el resultat no és 
el que esperava. La solució està 
al seu abast però primer haurà 
d’aprendre una gran lliçó...

88 pàg.    

isbn  978-84-263-7220-8

ca  72154 

classificació temàtica:  
Misteri | Intriga

QUI ENS POT VISITAR? RECURSOS

Autor

Contacontes
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Cento i les mones
Manel Joan i Arinyó  il·lustrador  Toni Cabo

24 Cento seria el llop més feliç del 
món si la humanitat i l’animalitat 
en pes el consideraren la fera 
ferotge més perillosa de tots els 
temps. Però les coses no són 
sempre com les desitgem. En 
companyia de la rabosa Carmela, 
de l’extraterrestre EP i de les mones 
del Micos Circus, Cento participa 
en unes aventures tan divertides 
que voldreu entrar al llibre per  
a viure-les vosaltres també.

96 pàg.    

isbn  978-84-263-7221-5

ca  72139 

classificació temàtica:  
Aventura

QUI ENS POT VISITAR? RECURSOS

Autor 
autorsalesaules.com Ta-tum

Il·lustrador

Contacontes
 

Nuqui estimada
Roser Barrufet  il·lustrador  Daniel Jiménez

25 Marta i els seus cosins s’ho passen 
molt bé a l’estiu a casa dels 
iaios. Allà poden jugar a moltes 
coses, i amb Nuqui, una gosseta 
espavilada, poden buscar tresors 
amagats a la platja. 
A casa dels iaios descobriran 
també moltes coses que els 
intrigaran, gràcies a un àlbum de 
fotos antigues.

80 pàg.    

isbn  978-84-263-7347-2

ca  72138 

classificació temàtica:  
Aventura

QUI ENS POT VISITAR? RECURSOS

Autora Ta-tum

Contacontes Activitats en web
 

El monstre i la bibliotecària
Alfredo Gómez Cerdá  il·lustradora  Carmen Queralt

26 Esta és la història d’un monstre 
monstruós normal i corrent que 
viu a Albacete perquè li agrada el 
tipus de fred que hi fa. Si no fora 
per la calor que hi fa a l’estiu... ni 
tan sols pensaria en l’Antàrtida. Un 
dia, molt calorós, que buscava un 
lloc fresquet, va arribar a un indret 
que li va canviar la vida.

80 pàg.    

isbn  978-84-263-7466-0

ca  72137 

classificació temàtica:  
Fantasia | Ciència-ficció | Tecnologia

QUI ENS POT VISITAR? RECURSOS

Autor Ta-tum

Contacontes Activitats en web
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Amic fidel busca casa
Roser Barrufet  il·lustrador  Daniel Jiménez

28 Toy és un gosset Yorkshire Terrier 
que, com els seus germans, entre 
ells l’estimada Nuqui, és separat de 
la mare i traslladat a una botiga 
on es venen mascotes. El seu 
destí és ser apartat de la família 
de sang per a fer companyia als 
humans.  
Però prompte descobrirà que 
no tots els humans estimen els 
animals amb l’amor i la fidelitat 
que ell és capaç de donar.

96 pàg.    

isbn  978-84-263-8063-0

ca  72257 

classificació temàtica:  
Sentiments | Emocions

QUI ENS POT VISITAR? RECURSOS

Autora

Contacontes
 

La col·leccionista de taques
Pep Castellano  il·lustradora  Cristina Sardà

29 A Marta les taques l’estimen. 
Sempre s’està tacant! Però un 
dia descobreix que tenen formes 
especials, que s’assemblen a 
moltes coses i que canvien 
d’aspecte segons com les mire, 
com els passa als núvols del cel. 
Són tan paregudes a les coses  
que més desitja...! Què passaria  
si allò que ella veu a les taques 
es convertira en realitat?

120 pàg.    

isbn  978-84-263-8184-2

ca  101011 

classificació temàtica:  
Sentiments | Emocions

QUI ENS POT VISITAR? RECURSOS

Autor Ta-tum

Contacontes
 

Des de la finestra
Lola Casas  il·lustradora  Anne Decis

31 Mirar el món des d’una finestra 
és una manera atraient i divertida 
d’observar les històries i els tràfecs 
de les persones i dels llocs amb 
els quals convivim. Una finestra 
és un marc ideal per a descobrir 
de forma poètica la vida que ens 
envolta.

56 pàg.    

isbn  978-84-263-8510-9

ca  101857 

classificació temàtica:  
Sentiments | Emocions

QUI ENS POT VISITAR? RECURSOS

Taller de poesia Ta-tum
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Benvinguts al circ
Teresa Broseta  il·lustrador  Jordi Sunyer

32 El Circ Esquellerinc, després d’un 
passat gloriós, s’enfronta a un 
present carregat de dificultats. 
Dels molts artistes que el van  
fer gran només en queden set: 
Peret i Perot, la Fada Voladora  
i Miss Fanfan, Bellina, en Barbut  
i Brutus. Per molt que s’esforcen 
els set companys, que treballen 
de valent, sembla que el seu 
benvolgut circ està condemnat 
a desaparéixer. Sort que el destí, 
de vegades, fa girar la roda de 
la fortuna en la direcció més 
inesperada!

72  pàg.    

isbn  978-84-263-8652-6

ca  102329 

classificació temàtica:  
Sentiments | Emocions

QUI ENS POT VISITAR? RECURSOS

Autora 
autorsalesaules.com Ta-tum

Contacontes
 

La font del Cedre
Rodolfo del Hoyo  il·lustrador  Toni Cabo

33 Quina relació pot tindre la 
contaminació de l’aigua del subsol 
amb els fets misteriosos que 
passen en una escola? És el que 
intentarà descobrir Mariona. Però 
la seua investigació despertarà 
les sospites de les mestres, que 
creuen que té alguna cosa a veure 
amb el que ocorre a l’escola. 

Per sort, podrà comptar amb 
l’ajuda d’un fantàstic personatge.

128  pàg.    

isbn  978-84-263-8421-8

ca  102940 

classificació temàtica:  
Ecologia | Medi ambient

QUI ENS POT VISITAR? RECURSOS

Il·lustrador Ta-tum

Contacontes
 

Lladres de joguets
Joan de Déu Prats il·lustrador  Daniel Jiménez

Una banda de lladres formada 
per un ós de peluix, una majoret 
i un pallasso estan furtant els 
joguets que més s’estimen els 
xiquets: aquells que s’han fet ells 
mateixos. Però no aconsegueixen 
furtar el vaixell de llanda de Roger. 
Quin projecte diabòlic tenen entre 
mans? Roger i la seua amiga 
Mireia potser els esguerraran  
els plans.

160 pàg    

isbn  978-84-263-9103-2

ca  103506 

34

classificació temàtica:  
Misteri | Intriga

QUI ENS POT VISITAR? RECURSOS

Contacontes Ta-tum
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Contes de les coses que pengen del cel
Enric Lluch il·lustradora  Teresa Martí

El grill Cric-cric Borràs pensa 
que les coses que pengen del cel 
pensen i xarren pels colzes com  
si tingueren vida. Les estrelles,  
el Sol, la Lluna, els núvols, etc. 
són els éssers protagonistes dels 
contes que escolta el grill cada 
vegada que troba dificultats en  
el dia a dia. I amb els contes,  
Cric-cric aprén a viure, a conviure 
i a prendre decisions raonades.

96 pàg    

isbn  978-84-263-9139-1 

ca  105566 

35

classificació temàtica:  
Sentiments | Emocions 

QUI ENS POT VISITAR? RECURSOS

Autor 
autorsalesaules.com Ta-tum

Contacontes
 

El primer vol de la bruixeta Tornassol
Pep Castellano  il·lustradora  Ana Zurita

36 Marta Tornassol encara no té 
el carnet de bruixa per a volar amb 
la granera. Ella està convençuda 
que tot és culpa de la seua mestra, 
però tractarà de fer el possible 
per a poder volar coste el que 
coste. Un dia, al poble apareix 
un mag molt estrany vestit de 
blanc que aconsegueix convéncer 
tothom que les aspiradores són 
molt més còmodes per a volar 
que les graneres. I, a partir d’aquí, 
la cosa s’enreda i Marta Tornassol 
haurà de posar en pràctica el seu 
primer vol.

104  pàg.    

isbn  978-84-140-1022-8

ca  118770 

classificació temàtica:  
Aventura

QUI ENS POT VISITAR? RECURSOS

Autor Ta-tum

Il·lustradora Activitats en web

Contacontes

Que venen els marcians!
David Fernández Sifres  il·lustradora  Ximena Maier

37 De tots els pobles que hi ha al 
món, els marcians decideixen 
visitar Vilabreu de la Vall. Voro, 
Pau i Pepiprou són els únics 
que comprenen la importància 
de la visita. Estan convençuts 
que, si els marcians no queden 
contents, envairan el planeta. 
És per això que organitzen una 
gran benvinguda. Tenen berenar, 
allotjament i, fins i tot, aeroport 
per a ovnis. Però hi ha un detall 
que se’ls escapa...108  pàg.    

isbn  978-84-140-2214-6

ca  164421 

classificació temàtica:  
Misteri | Intriga

QUI ENS POT VISITAR? RECURSOS

Autor Ta-tum

Contacontes Activitats en web
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Comença per A
Félix Jiménez Moreno  il·lustradora  Ona Caussa

38 Alícia i la seua àvia Amèlia tenen 
una relació molt especial. Però 
Alícia està preocupada perquè 
nota que les coses estan canviant 
i, des de fa un cert temps, l’àvia no 
sembla la mateixa. Per això Alícia 
intentarà esbrinar què li passa a 
l’àvia.

136  pàg.    

isbn  978-84-140-3247-3

ca  179300

classificació temàtica:  
Sentiment | Emocions

QUI ENS POT VISITAR? RECURSOS

Autor Ta-tum

Contacontes Activitats en web

Ser baixeta és una llanda
Sara Fernández Sainz  il·lustrador  Daniel Jiménez

39 Per a Carlota ser baixeta és una 
llanda i li causa molts problemes, 
però té un pla! L’objectiu: repetir 
curs per a estar amb companys 
d’una alçada similar. Com que és 
una estudiant excel·lent, per més 
que vol no suspén els exàmens. 
Així que cada dia elabora una 
estratègia, convençuda que no 
fallarà, o això creu ella!

80  pàg.    

isbn  978-84-140-3246-6

ca  179299

classificació temàtica:  
Psicologia | Desenvolupament 
personal

QUI ENS POT VISITAR? RECURSOS

Autora Ta-tum

Contacontes Activitats en web

Corre, Kuru, corre!
Patxi Zubizarreta  il·lustradora  Rebeca Luciani

40 El Mediterrani està més ple 
d’històries que d’aigua. Una girafa 
el va travessar el 1827, durant el 
seu viatge d’Etiòpia a París. Kuru 
també l’acaba de creuar, amb prou 
faenes, i ara es recupera en un 
hospital mentre fora celebren el 
carnestoltes. Allà coneix una xica 
que, casualment, arriba disfressada 
de girafa i que potser pot ajudar-
lo a continuar un viatge també 
replet d’històries…

XXIX Premi Ala Delta 2018
80 pàg.    

isbn  978-84-140-3248-0

ca  179301

classificació temàtica:  
Societat | Història | Món contemporani

QUI ENS POT VISITAR? RECURSOS

Autor Ta-tum

Contacontes Activitats en web
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Yuelan
Sebastián Vargas  il·lustrador  Dani Torrent

Ves amb compte, ja que aquest 
llibre et podria fer perdre el cap! 
La història transcorre a la llunyana 
Xina. Inclou una princesa explosiva 
que no es vol casar, un tàrtar 
que prefereix la sopa de pollastre 
al cérvol de les altures, i unes 
quantes endevinalles impossibles. 
Qui les resolga, es casarà amb la 
bella i poderosa Yuelan. Però qui 
les falle...

Premi Ala Delta 2020

PREMI 

ALA 

DELTA

2022 

YUELAN
Sebastián Vargas

Il·lustracions

Dani Torrent

Ves amb compte, ja que aquest 
llibre et podria fer perdre el cap! 
La història transcorre a la 
llunyana Xina. Inclou una 
princesa explosiva que no es vol 
casar, un tàrtar que prefereix  
la sopa de pollastre al cérvol de 
les altures, i unes quantes 
endevinalles impossibles. Qui 
les resolga, es casarà amb la 
bella i poderosa Yuelan. Però  
qui les falle...
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88 pàg    

isbn  978-84-140-3705-8 

ca  188246 

41

classificació temàtica:  
Misteri | Intriga 

QUI ENS POT VISITAR? RECURSOS

Contacontes
 

NOVETAT
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Sèrie Verda 
A partir de 10 anys

Títols de la col·lecció 

|12 L’oficina dels contes a mida 
 Vicent Climent

|13 Els bufits de Miliet 
 Enric Lluch

|15 Mags de la vesprada 
 Joan Manuel Gisbert

|17 Marta i l’encanteri maleït 
 Pep Castellano

|18 Posa una tia Adela a la teua vida  
 Núria Pradas

|20 La iaia és una segrestadora  
 Elisabet Roig

|21 Bruixíssima 
 Vicent Pardo

|22 La màquina i els somnis  
 Lourdes Boïgues

|23 Missió de rescat 
 Montserrat Galícia

|24 Somnis de mariner 
 Enric Lluch

Albades

|26 Misteri a la mansió Lumpini 
 M. Carmen Sáez

|27 L’estranya desaparició 
 dels formatges quadrats 
 Pura María García

|28 El secret d’Enola 
 Daniel Hernández Chambers

|29 Questim-Aton 
 Enric Lluch

|30 Misteri a la mina 
 Jesús Díez de Palma

|31 Lilo 
 Inés Garland

|32 El doctor Néctor i el misteri 
 al Museu Romà 
 Luisa Villar Liébana

|33 L’equip de les xiques 
 Pasqual Alapont
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L’oficina dels contes a mida
Vicent Climent  il·lustrador  Ramon Rosanas

12 Què tenen en comú un jove 
faulista, un pirata sense barba, 
una fantasma urbana, un vaquer 
sense vocació i un pallasso 
trapatroles? Potser res o tal volta 
sí: el fet de trobar-se tots junts 
en una estranya sala d’espera i la 
necessitat de compartir amb tots 
vosaltres com han arribat fins allí. 
Passeu i seieu, sigueu benvinguts 
a l’oficina dels contes a mida.

80 pàg.    

isbn 78-84-263-6882-9

ca  73164 

classificació temàtica:  
Societat | Història | Món contemporani

QUI ENS POT VISITAR? RECURSOS

Contacontes / Taller Ta-tum
 

Els bufits de Miliet
Enric Lluch  il·lustrador  Francesc Rovira

13 Miliet és un xiquet molt, però 
que molt especial. Un dia coneix 
una princesa encantada, una 
endevinadora i un home estrany 
que té una botiga plena d’animals. 
Personatges reals que, d’una o 
altra manera, també apareixen al 
conte que la mare li conta sovint. 
A més, Miliet té una col·lecció 
de bufits de tots els colors amb 
els quals tracta de suavitzar els 
efectes d’una malaltia que li ocupa 
el cervell...

88 pàg.    

isbn  978-84-263-7222-2

ca  73150 

classificació temàtica:  
Sentiments | Emocions 

QUI ENS POT VISITAR? RECURSOS

Autor 
autorsalesaules.com Activitats en web

Contacontes / Taller Ta-tum
 

Mags de la vesprada
Joan Manuel Gisbert  il·lustradora  Ximena Maier

15 Algunes nits, un misteriós 
personatge anomenat Amiel 
Solar conta fabuloses històries a 
l’entrada del bosc. Però els qui van 
a sentir-lo no saben que guarda 
un secret encara més extraordinari 
que els seus contes. Íria Castro,  
la seua oïdora més fascinada,  
serà qui obrirà el camí pel qual  
les fonts de la seua màgia eixiran 
per fi a la llum.

168 pàg.    

isbn  978-84-263-7041-9

ca  73152  

classificació temàtica:  
Fantasia | Ciència-ficció | Tecnologia 

QUI ENS POT VISITAR? RECURSOS

Autor Ta-tum

Contacontes / Taller Activitats en web
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Marta i l’encanteri maleït
Pep Castellano  il·lustradora  Ximena Maier

17 Un encanteri maleït que fa 
anar de cap Marta, atrafegada 
i desesperada per la necessitat 
de desfer-lo. Viatjarà amb sa 
mare a països remots, farà nous 
amics, s’enfrontarà a l’abús d’uns 
reis malvats i viurà perilloses 
aventures. Ah! Però també 
descobrirà que l’or i els diamants, 
sense justícia, només són misèria  
i companyia.

128 pàg.    

isbn  978-84-263-7468-4

ca  73154 

classificació temàtica:  
Fantasia | Ciència-ficció | Tecnologia 

QUI ENS POT VISITAR? RECURSOS

Autor

Contacontes / Taller
 

Posa una tia Adela a la teua vida
Núria Pradas  il·lustrador  Òscar Climent

18 La protagonista que narra 
la història que teniu a les 
mans, Nefer, mai no oblidarà 
l’esbojarrada aventura que ella  
i el seu germà menut, Ramsi, van 
viure pels carrers de València 
a cavall del sis-cents tronat 
«conduït» per la inefable,  
la indescriptible, la singular,  
la colossal tia Adela. La primera 
aventura, però no l’última... 

168 pàg.    

isbn  978-84-263-7709-8

ca  73165 

classificació temàtica:  
Societat | Història | Món contemporani 

QUI ENS POT VISITAR? RECURSOS

Contacontes / Taller Ta-tum
 

La iaia és una segrestadora
Elisabet Roig  il·lustradora  Àngels Ruiz

20 Què faries si escoltares uns crits 
misteriosos durant la nit? Sara, la 
protagonista del llibre, no dubta ni 
un moment a investigar l’estrany 
esdeveniment. Però no ho farà 
sola, sinó que embolicarà en 
l’aventura el seu amic Arnau i el 
Pelut, un gos molt mandrós. Diuen 
que Sara té el cap ple de pardals, 
però aquesta vegada sembla que 
no es podrà fiar ni de la seua 
pròpia iaia...

80 pàg.     

isbn  978-84-263-8065-4

ca  73167 

classificació temàtica:  
Ecologia | Medi ambient

QUI ENS POT VISITAR? RECURSOS

Contacontes / Taller Ta-tum

Activitats en web
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Bruixíssima
Vicent Pardo  il·lustrador  Lluís Farré

21 Totes les persones tenim poders: 
i tu també! Però de vegades 
ens venen ganes d’utilitzar-los 
malament i ens trobem amb 
sorpreses increïbles.

Així li passa a Joana; encara no 
sap si serà fada o bruixa quan 
comença a fer malifetes... i es 
troba amb una sorpresa tan 
extraordinària que, la veritat, no 
ens expliquem com ha cabut dins 
del conte.

Un llibre espaterrant!

120 pàg.    

isbn  978-84-263-8185-9

ca  101012 

classificació temàtica:  
Misteri | Intriga 

QUI ENS POT VISITAR? RECURSOS

Autor 
autorsalesaules.com Ta-tum

Contacontes / Taller
 

La màquina i els somnis
Lourdes Boïgues  il·lustradora  Àngels Ruiz

22 Leo i Milena són els fills d’un 
inventor. I no s’assemblen en  
res més, són com la nit i el dia.  
A Milena li agrada somiar i 
imaginar històries, Leo es prepara 
per a ser científic. Però un dia no 
tindran més remei que posar-se 
d’acord. Han de salvar Elisabet, 
que s’ha perdut en un món 
imaginari. I és que ficar-se en  
els somnis dels altres pot  
resultar molt perillós.

108 pàg.    

isbn  978-84-263-8186-6

ca  101013 

classificació temàtica:  
Fantasia | Ciència-ficció | Tecnologia 

QUI ENS POT VISITAR? RECURSOS

Autora 
autorsalesaules.com

Contacontes / Taller
 

Missió de rescat
Montserrat Galícia  il·lustrador   Daniel Jiménez

23 Una nau de transport s’ha 
estavellat al planeta Maragda, 
un lloc on els seus habitants 
conviuen en harmonia total amb 
la naturalesa. Les autoritats de la 
Confederació Galàctica hi envien 
una expedició de rescat.

L’obra ens mostra el conflicte 
que suposa que una civilització 
expansionista i tècnicament molt 
avançada entre en contacte amb 
un món primitiu.152 pàg.    

isbn  978-84-263-8511-6

ca  101858 

classificació temàtica:  
Fantasia | Ciència-ficció | Tecnologia 

QUI ENS POT VISITAR? RECURSOS

Contacontes / Taller Ta-tum
 

189474_Cat_Gen22_LIJ_Valencia_01.indd   45 01/03/22   17:02



Albades

46  | ||| ||| ||  LIJ || Catàleg General

Somnis de mariner   
Enric Lluch  il·lustradora  Ximena Maier

24 Diumenge, Dani comprova, una 
vegada més, que les persones 
grans parlen d’una manera 
estranya a l’hora d’explicar els 
seus problemes. Dilluns, el xiquet 
s’alça amb molta calentura i amb 
un dolor molt fort a l’interior 
de l’orella. La mateixa calentura 
fa que Dani somie amb un pare 
pirata, una mare princesa, una  
iaia bruixa i uns veïns misteriosos.  
El xiquet, passada la malaltia, 
tracta de traslladar a la vida diària 
les seues il·lusions mitjançant  
els seus somnis de mariner.  

96 pàg.    

isbn  978-84-263-8653-3

ca  102330 

classificació temàtica:  
Sentiments | Emocions  

QUI ENS POT VISITAR? RECURSOS

Autor 
autorsalesaules.com Ta-tum

Contacontes / Taller
 

160 pàg.    

isbn  978-84-263-9140-7

ca  105567 

Misteri a la mansió Lumpini
M. Carmen Sáez  il·lustrador  Bié

26 La mansió de la família von 
Lumpini Parc és a les muntanyes 
d’un país llunyà: Transilnàbia. Un 
dia, les cosines Lumpini reben 
una carta del iaio Hermann. Totes 
cinc viatgen cap a la mansió amb 
la il·lusió de gaudir d’un lloc de 
somni, però els habitants de la 
casa fantasmagòrica són una 
gent ben estranya i un cop allà 
s’enfrontaran a una prova força 
arriscada. Una història on ens 
espera, a més de misteri, molta 
diversió.  

classificació temàtica:  
Misteri | Intriga

QUI ENS POT VISITAR? RECURSOS

Autora 
autorsalesaules.com Ta-tum

Contacontes / Taller
 

168 pàg.    

isbn  978-84-140-1126-3

ca  149571 

L’estranya desaparició dels formatges quadrats
Pura María García  il·lustradora  Iris Amaya

27 Què hi pot haver d’extraordinari 
en un formatge quadrat? Quin 
propòsit secret s’amaga darrere del 
robatori de tres-cents exemplars 
de formatges quadrats? La 
resposta, intrigant i inesperada, 
la trobaràs, pàgina a pàgina, en 
el llibre que ara tens a les mans. 
Ah, i ves amb compte amb les 
estrambòtiques germanes, la 
misteriosa Aparició, les pizzes... Les 
pistes sobre el robatori t’esperen 
en cada capítol!

classificació temàtica:  
Misteri | Intriga

QUI ENS POT VISITAR? RECURSOS

Autora 
autorsalesaules.com Activitats en web

Il·lustradora Ta-tum

Contacontes / Taller
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136 pàg.    

isbn  978-84-140-2215-3

ca  164422 

El secret d’Enola
Daniel Hernández Chambers  il·lustrador  David de las Heras

28 Quan una veïna li demana a 
Calcetins que netege el fumeral, 
el xic s’emporta la sorpresa de la 
seua vida en descobrir l’esquelet 
d’un colom amb un missatge 
en clau lligat a la pota. A partir 
d’aquest moment, ell i la seua 
millor amiga faran tot el possible 
per a resoldre l’enigma i traure a la 
llum una història que porta quasi 
mig segle soterrada.

XXVII Premi Ala Delta 2016 
White Raven 2017

classificació temàtica:  
Societat | Història | Món contemporani

QUI ENS POT VISITAR? RECURSOS

Autor Activitats en web

Contacontes / Taller
 

Questim-Aton
Enric Lluch  il·lustrador  Javier Lacasta Llácer

29 Quan Seref-araó aconsegueix 
arribar al tron d’Egipte, es posa 
mans a l’obra i comença la seua 
revolució. Però no ho tindrà fàcil: 
els enemics l’assetgen i els grans 
sacerdots s’oposen a les seues 
noves idees.

Questim-Aton arreplega, en clau 
d’humor, els fets més importants 
de la vida d’Akhenaton, el faraó 
més polèmic de l’Antic Egipte, que 
va voler canviar la religió, l’art i la 
societat en general.

144 pàg.    

isbn  978-84-140-3249-7

ca  179302

classificació temàtica:  
Societat | Història | Món contemporani 

QUI ENS POT VISITAR? RECURSOS

Autor 
autorsalesaules.com Ta-tum

Il·lustrador Activitats en web

Contacontes / Taller
 

Misteri a la mina
Jesús Díez de Palma  il·lustradora  Ona Caussa

30 Un xiulit aterridor, ales de rata 
penada i aparença de drac... 
A Peñainfierno es conten velles 
llegendes del cuélebre, una 
criatura horripilant que custodia 
tresors i rapta donzelles. Per a Alia 
i Mariano no són més que faules 
tradicionals, fins que l’exploració 
d’una antiga mina de carbó els 
porta a descobrir un perill per al 
qual no estaven preparats.

152 pàg.    

isbn  978-84-140-3250-3

ca  179303

classificació temàtica:  
Misteri | Intriga

QUI ENS POT VISITAR? RECURSOS

Autor Ta-tum

Contacontes / Taller
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Lilo
Inés Garland  il·lustradora  Maite Mutuberria

31 Olor de felicitat. Olor de tristesa. 
Olor de por. Olor de vida. Gràcies 
a l’olfacte que té, Lilo descobreix 
que Emi, la seua propietària, té 
un problema molt greu. Per a 
solucionar-lo haurà de confiar 
en un gos que fa versos pèssims 
i en un altre que viu al carrer. I 
en la misteriosa gata Berenice. 
En la seua aventura, Lilo també 
s’enfrontarà a una por que el 
paralitza: Muriel, la gosseta que li 
agrada, no ha de veure que té les 
potes tan curtetes.

XXX Premi Ala Delta 2019 
White Raven 2020

216 pàg.    

isbn  978-84-140-3251-0

ca  179304

classificació temàtica:  
Sentiments | Emocions  

QUI ENS POT VISITAR? RECURSOS

Contacontes / Taller Ta-tum
 

184 pàg.    

isbn  978-84-140-3252-7

ca  179305

144 pàg.    

isbn  978-84-140-3706-5

ca  188247

El doctor Néctor i el Misteri al Museu Romà
Luisa Villar Liébana  il·lustrador  Luis Doyague

L’equip de les xiques 
Pasqual Alapont  il·lustradora  Julia Cejas

32

33

El doctor Néctor, un famós 
antropòleg forense, s’acaba de 
jubilar. Durant molts anys ha 
col·laborat amb la policia, a la qual 
ha ajudat a resoldre els casos més 
estranys i enigmàtics.

El doctor i Nicolás, el seu net 
d’onze anys, passaran junts les 
vacances d’estiu a Jaén. No obstant 
això, la misteriosa aparició d’un 
esquelet els obligarà a desplaçar-se 
fins al Museu Romà de Mèrida.

A Marina li encanta el futbol, i és 
tan bona amb la pilota que sembla 
que fa màgia amb els peus. Però 
els xics no li ho posen fàcil i no 
la deixen jugar al camp de futbet. 
Quan està a punt de resignar-se, 
Xusa, una companya de classe, 
l’anima a lluitar pels seus drets i 
li proposa una solució: les xiques 
faran un equip i demostraran que 
són capaces de tot. Tremoleu, 
xicots, acaben de nàixer les Rosa 
Parks, l’equip de les xiques!

classificació temàtica:  
Misteri | Intriga

QUI ENS POT VISITAR? RECURSOS

Autora Ta-tum

Contacontes / Taller Activitats en web
 

classificació temàtica:  
Humor | Emocions

QUI ENS POT VISITAR? RECURSOS

Autor

Contacontes / Taller
 

NOVETAT
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Albades Juvenil
A PARTIR DE 12 ANYS

A PARTIR DE 14 ANYS
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Títols de la col·lecció

|1 L’enigma dels Templers  
 Enric Lluch

|2 Curteatre  
 Vicent Palatsí

|3 Han assassinat Mickey Mouse 
 Joan Pla

|4 Tornaré  
 Vicent Marçà

|13 En la línia dels tres punts  
 Pasqual Alapont

|14 Xantal, la xica digital  
 Joan Pla

|20  Negocis de detectius 
 Enric Lluch

|21 A l’ombra del Pedraforca 
 Enric Lluch

|22  Amor i mort a Venècia 
 Joan Pla

|23 Un somriure per a Tandapata 
 M. Carmen Sáez

|24 Pintura fresca 
 Teresa Broseta

|25 L’estirp del caçador 
 Lourdes Boïgues

|28 Miralluny 
 Daniel Hernández Chambers

|31 El secret de l’Ojo del Inca 
 Natalia Alonso

|32 La ciutat aèria 
 Jordi Colonques

|33 25 de maig 
 Isa Romero

|34 Seguint els temps 
 Lucía Arenas

A partir 
de 12 anys

Albades Juvenil

189474_Cat_Gen22_LIJ_Valencia_02.indd   54 01/03/22   17:11



A partir de 12 anys

EDELVIVES COMUNITAT VALENCIANA || 2022 | ||| ||| ||  55

L’enigma dels Templers
Enric Lluch

1 Dos germans troben un pergamí 
del segle xiii signat pel rei. Creient 
que parla d’un tresor, comencen a 
investigar, posant-se en contacte 
amb un exmonjo, un estrany llibrer  
i una antiga ordre de cavalleria.  
A més, la història narra allò que va 
ocórrer realment amb el Rei Pere 
i l’abat Anselm, els seus enemics, 
l’ordre dels Templers i les donacions 
de Jesucrist.

104 pàg.    

isbn 978-84-263-4884-5

ca  74057 

classificació temàtica:  
Societat i història 
Misteri i aventures

QUI ENS POT VISITAR? RECURSOS

Autor 
autorsalesaules.com

Taller
 

Curteatre
Vicent Palatsí

2 Aquest llibre recull huit peces  
breus de teatre que tracten 
situacions simpàtiques, agradables 
i divertides. L’autor aconsegueix 
així motivar la lectura d’aquestes 
obretes individualment o en grup  
a la classe i, sobretot, fomentar  
la seua interpretació a l’aula.  
Hi contribueixen també les 
indicacions de l’autor i la senzillesa 
i la comicitat dels personatges i 
diàlegs. Representa, doncs, una 
bona excusa per passar-s’ho d’allò 
més bé, i el que és més important...  
en companyia.

112 pàg.    

isbn  978-84-263-4885-2

ca  74056 

classificació temàtica:  
Societat i història 
Món contemporani 

QUI ENS POT VISITAR? RECURSOS

Autor 
autorsalesaules.com Ta-tum

Taller de teatre
 

Han assassinat Mickey Mouse
Joan Pla

3 Benja i Teresa arriben a un balneari 
d’un poble xicotet. Allí passaran  
les vacances i esdevindran amics. 
La vida tranquil·la i pausada del 
balneari es veu alterada amb la  
gran festa del ball de disfresses.  
Tot discorre de manera normal, però 
la desaparició de dos dels assistents 
a la festa, que tenen en comú el fet 
d’anar disfressats de Mickey Mouse, 
encetarà un seguit d’investigacions 
policials a fi de determinar què els 
ha passat. Ajudaran Benja i Teresa  
a esbrinar el cas?

144 pàg.    

isbn  978-84-263-4886-9

ca  74055 

classificació temàtica:  
Psicologia i desenvolupament personal 
Misteri i aventures

QUI ENS POT VISITAR? RECURSOS

Autor 
autorsalesaules.com

Taller
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Tornaré
Vicent Marçà

4 Moltes vegades sentim notícies 
que tracten sobre immigrants que 
no són massa positives: naufragis 
de les pasteres, contractacions 
il·legals, màfies que trafiquen amb 
persones, indocumentats... En 
aquesta novel·la relaten la seua visió 
sobre el tema, una xica d’ací a punt 
d’entrar a la universitat i Yussuf 
Didí, un subsaharià que ha arribat 
fugint de la misèria i la guerra. De 
manera directa, ens conten les seues 
experiències, els diferents valors 
que els mouen a actuar, la manera 
d’enfocar les relacions personals,  
els sentiments...

144 pàg.    

isbn  978-84-263-5158-6

ca  74335 

classificació temàtica:  
Justícia i igualtat social 
Món contemporani

QUI ENS POT VISITAR? RECURSOS

Taller
 

En la línia dels tres punts
Pasqual Alapont

13 El món de Virgínia i Víctor era segur, 
però tot canvia de la nit al dia: els 
pares es divorcien i ja res tornarà a 
ser igual. Res no pot ser igual. Víctor 
no entén per què el seu pare ja no 
pot tornar a casa, o per què la mare 
està trista, «per què, teta, què és el 
que he fet malament»?, pregunta a la 
germana. Però què en sap Virgínia? 
Ella voldria colpejar el món, i els seus 
colps de ràbia reboten una vegada  
i una altra contra el seu propi rostre. 
Aquest llibre parla d’algunes ferides 
morals de la infància i l’adolescència, 
però és sobretot un cant per la 
tendresa i l’amor.

112 pàg.    

isbn  978-84-263-6217-9

ca  74065 

classificació temàtica:  
Psicologia i desenvolupament personal

QUI ENS POT VISITAR? RECURSOS

Autor Ta-tum

Taller
 

Xantal, la xica digital
Joan Pla

14 En un futur indeterminat, l’espècie 
humana ha evolucionat moltíssim.  
La ciència ha aconseguit uns 
avenços espectaculars en la 
manipulació genètica i el resultat 
és l’aparició d’una variant digital 
de l’espècie humana, que haurà 
de conviure amb la raça humana 
«tradicional». La digitalització 
humana permet gaudir d’alguns 
avenços, però alhora provoca 
la pèrdua de llibertat perquè els 
humans amb característiques 
digitals estan programats, fins  
i tot, en les emocions...

168 pàg.    

isbn 978-84-263-6477-7

ca  74066 

classificació temàtica:  
Món contemporani 
Ciència, medi ambient i tecnologia

QUI ENS POT VISITAR? RECURSOS

Autor 
autorsalesaules.com Ta-tum

Taller
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Negocis de detectius
Enric Lluch

20 La recuperació de la gossa extraviada 
d’una veïna i la imaginació  
desbordant d’un amic, convertiran 
Llorenç i la colla en una mena 
d’agència d’informació encarregada de 
descobrir les relacions d’una parella 
de nuvis, de localitzar un gramòfon 
perdut i de recuperar unes arracades 
familiars perdudes en un supermercat. 

Els integrants de l’agència, cinc, aniran 
descobrint que la feina de detectius 
no és cap broma.  136 pàg.    

isbn 978-84-263-7710-4

ca  74073 

classificació temàtica:  
Món contemporani 
Misteri i aventures

QUI ENS POT VISITAR? RECURSOS

Autor 
autorsalesaules.com Ta-tum

Taller
 

A l’ombra del Pedraforca
Enric Lluch

21 Un grup de xics i xiques valencians 
passen uns dies al parc natural del 
Cadí-Moixeró, exactament pels voltants 
de Gósol, a l’ombra del Pedraforca. 
Allà, lluny dels ordinadors, xats, mòbils 
i altres recursos tecnològics, envoltats 
per la biodiversitat i per la bellesa 
dels paisatges, viuen tot un seguit 
d’aventures que mai no oblidaran.

La mateixa manera de ser i d’actuar 
dels personatges, els ambients  
i les situacions —moltes d’elles 
realment perilloses—, es mouen  
entre l’humor i la intriga, entre la 
comèdia i la tragèdia, entre l’amistat,  
la solidaritat i l’amor.

112 pàg.    

isbn  978-84-263-8654-0

ca  102331 

classificació temàtica:  
Psicologia i desenvolupament personal 
Misteri i aventures

QUI ENS POT VISITAR? RECURSOS

Autor 
autorsalesaules.com Ta-tum

Taller
 

Amor i mort a Venècia
Joan Pla

22 Roger es trasllada des de València 
fins a Venècia per completar els seus 
estudis universitaris d’Història de l’Art. 
Via correu electrònic fa amistat amb 
Paola, restauradora d’art. Poc després 
de la seua arribada, roben el llenç 
recent restaurat de sant Vicent Ferrer 
de la basílica de San Zanipolo. Mentre 
la policia esbrina tal desaparició, es 
produeix un assassinat. Roger es 
trobarà en un veritable problema, 
haurà de col·laborar amb la policia  
i demostrar, si pot, la seua innocència. 180 pàg.    

isbn  978-84-263-9104-9

ca  103507 

classificació temàtica:  
Societat i història 
Misteri i aventures

QUI ENS POT VISITAR? RECURSOS

Autor 
autorsalesaules.com Ta-tum

Taller
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Un somriure per a Tandapata
M. Carmen Sáez

23 Cusco va ser capital de l’Imperi Inca 
i actualment és capital històrica del 
Perú. És la ciutat habitada més antiga 
de tota Amèrica. A Cusco hi ha el 
carrer Tandapata. Allà viuen Wayna, 
que té setze anys, i la seua germana 
Illari, que en té onze. Tots dos hauran 
de superar com poden la pobresa del 
barri, on alguns viuen al llindar de la 
legalitat, o el traspassen, la llunyania 
del pare i sobretot la malaltia de la 
seua mare. Illari és molt especial i 
decideix, decidida i innocent alhora, 
emprendre tota sola un incert camí  
a la cerca de l’arbre de la vida.

112 pàg.    

isbn  978-84-263-9105-6

ca  103508 

classificació temàtica:  
Societat i història 
Ciència-ficció i fantasia

QUI ENS POT VISITAR? RECURSOS

Autora 
autorsalesaules.com Ta-tum

Taller
 

Pintura fresca
Teresa Broseta

24 Un museu on s’exposen obres dels 
pintors més famosos del món, una 
parella de vigilants que han de fer 
guàrdia la nit sencera i una enorme 
i brillant lluna plena penjada del cel. 
Sembla que res pot anar malament 
en un escenari així, veritat? Però 
diuen i conten que en les nits de 
lluna plena poden passar les coses 
més extraordinàries, i Carme, la 
vigilant, n’està convençuda. Pere, 
el seu company, pensa que tot això 
són favades. Però ni l’una ni l’altre 
sospiten el que pot arribar a passar...

Pintura fresca és una obra de teatre 
original i molt divertida.

100 pàg.    

isbn  978-84-140-1023-5

ca  118771 

classificació temàtica:  
Societat i història 
Món contemporani

QUI ENS POT VISITAR? RECURSOS

Autora 
autorsalesaules.com Ta-tum

Taller de teatre
 

L’estirp del caçador
Lourdes Boïgues

25 Aracel·li torna a casa per a passar 
les vacances de Nadal, però 
descobreix que els seus pares han 
desaparegut.

Amb l’ajuda del jove aprenent del 
seu iaio, Aracel·li iniciarà una carrera 
contra rellotge per a salvar la vida 
dels seus pares. Durant el camí 
trobarà bruixeria, éssers fantàstics 
i situacions al límit de la racionalitat. 
Però ella és l’esperança, l’estirp del 
caçador, i no pot fer-se enrere. Tot 
això a la serra de Mariola, un lloc 
tan bonic com sinistre...

224 pàg.    

isbn  978-84-140-1024-2

ca  118772 

classificació temàtica:  
Societat i història | Psicologia 
i desenvolupament personal

QUI ENS POT VISITAR? RECURSOS

Autora 
autorsalesaules.com Ta-tum

Taller
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A partir de 12 anys

Miralluny
Daniel Hernández Chambers

28 Miralluny és la història de Juli, que 
un dia rep de regal una xicoteta 
ullera de llarga vista a través de la 
qual comença a mirar-ho tot. Així 
descobreix un tresor inesperat, però 
també un fantasma i alguna cosa 
més en la profunditat del bosc.

I és la història d’Irene, sobre la qual 
pesa la maledicció d’una camperola 
assassinada pel comte Teufel.

I la de Gustau i Severina, que es 
retroben per a compartir vells secrets.

I la del Senyor dels Boscos…

XVII Premi Alandar 2017

168 pàg.    

isbn  978-84-140-1127-0

ca  149572 

classificació temàtica:  
Societat i història 
Ciència-ficció i fantasia

QUI ENS POT VISITAR? RECURSOS

Autor

Taller
 

El secret de l’Ojo del Inca
Natalia Alonso

31 Els germans Castell viatgen a 
Bolívia amb el seu pare, Germán, un 
conegut antropòleg que vol saber 
la veritat sobre l’antiga cultura 
huatacachi.

Una aventura trepidant que comença 
quan segresten Germán, a qui 
buscaran amb l’ajuda del xaman del 
poblat i del seu fum místic.

216 pàg.    

isbn  978-84-140-2846-9

ca  171495 

classificació temàtica:  
Societat i història 
Món contemporani

QUI ENS POT VISITAR? RECURSOS

Autora Activitats en web

Taller Ta-tum
 

La ciutat aèria
Jordi Colonques  il·lustradora  Vero Navarro

32 Una novel·la que et traslladarà a 
una ciutat atapeïda, asfixiant, com 
un formiguer, en un possible futur 
en què regnen la contaminació 
i les injustícies. Enmig d’aquest 
panorama, Ekon i els falciots 
mantenen encara l’esperança de 
poder-se ajudar els uns als altres.

144 pàg.    

isbn  978-84-140-2847-6

ca  171496 

classificació temàtica:  
Justícia i igualtat social 
Ciència-ficció i fantasia

QUI ENS POT VISITAR? RECURSOS

Autor 
autorsalesaules.com Activitats en web

Il·lustradora Ta-tum

Taller
 

AMB IL·LUSTRACIONS A L’INTERIOR!
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Albades Juvenil
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Seguint els temps
Lucía Arenas

34 L’autora ens proposa un viatge al 
segle xvi valencià, a la ciutat de 
Gandia, i ens situa en una època 
d’estabilitat i de bonança econòmica 
per a uns pocs, ja que la pobresa de 
les classes socials més desafavorides 
era generalitzada.

Aquests són els temps que li toca 
viure a Amàlia, una jove òrfena de 
família pobra que ha d’enfrontar-
se a un bon grapat de dificultats i, 
sobretot, a l’acceptació d’allò que 
ella considera una maledicció: la 
capacitat de viatjar en el temps. 

240 pàg.    

isbn  978-84-140-3707-2

ca  188248 

classificació temàtica:  
Societat i història | Psicologia 
i desenvolupament personal

QUI ENS POT VISITAR? RECURSOS

Autora

Taller
 

NOVETAT

25 de maig
Isa Romero

33 Alacant. 25 de maig de 1938. Maria 
de la Serra, com tants altres foscos 
dies, es vist amb la roba del seu 
marit desaparegut i es dirigeix a 
l’hospital on, en temps de guerra, 
es tan necessària la seua ajuda 
com a pediatra. Allí Maria coneixerà 
una xiqueta menuda molt especial 
i l’ajudarà a viatjar per un món de 
somnis on haurà de trobar dues 
coses molt importants que ha 
perdut: el seu germanet i també, el 
seu nom. Alhora, hauran de fer front 
a un urgent problema: la xiqueta, 
ferida al bombardeig, ha perdut la 
memòria... i podria perdre, fins i tot, 
la vida.

96 pàg.    

isbn  978-84-140-3253-4

ca  179306 

classificació temàtica:  
Societat i història | Psicologia 
i desenvolupament personal

QUI ENS POT VISITAR? RECURSOS

Autora Ta-tum

Taller
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Títols de la col·lecció

|15 Les màgiques nits de Prada 
 Manel Joan i Arinyó

|17 Pou sense fons on the rocks 
 Joan Pla

|26 Mala lluna 
 Rosa Huertas

|27 L’illa de la creu de jade 
 Vicente Andreu Navarro 

|29 Relats d’un futur imperfecte 
 Mariló Àlvarez Sanchis

|30 El far de la dona absent 
 David Fernández Sifres 

A partir 
de 14 anys

Albades Juvenil
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A partir de 14 anys
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Pou sense fons on the rocks
Joan Pla

17 Manel és un jove més o menys feliç, 
acomplexat pel seu acne, que està 
secretament enamorat de Paola. Com 
molts joves, ix els caps de setmana de 
festa a passar-s’ho bé. 

L’alcohol és el seu company de festa 
inseparable que li fa perdre complexos. 

Una nit, de tornada a casa amb un  
amic es produirà un tràgic fet que el 
durà a mentir als companys, als pares  
i a la policia. 

Pou sense fons on the rocks és una 
novel·la punyent, amb final intrigant  
i inesperat, que relata de manera 
valenta una realitat incòmoda i propera.

168 pàg.    

isbn  978-84-263-7223-9

ca  74050 

classificació temàtica:  
Psicologia i desenvolupament personal 
Món contemporani

QUI ENS POT VISITAR? RECURSOS

Autor 
autorsalesaules.com Ta-tum

Taller
 

Les màgiques nits de Prada
Manel Joan i Arinyó

15 Ot té dèsset anys, i la seua germana 
Iris, quinze. Amb els seus pares 
van a la Universitat d’estiu de 
Prada. Una vegada allà, prompte 
veuran que comencen a passar 
coses estranyes als cursos de la 
Universitat Llegendària d’Estiu: 
robatoris, marques misterioses 
a les habitacions, monitors que 
emmalalteixen amb símptomes 
d’enverinament, intoxicacions... 
Alguns d’aquests fets sembla que 
estan relacionats amb les llegendes  
que s’expliquen. Podríem dir que la 
realitat es confon amb la ficció.

168 pàg.    

isbn  978-84-263-6478-4

ca  74067 

classificació temàtica:  
Psicologia i desenvolupament personal 
Misteri i aventures

QUI ENS POT VISITAR? RECURSOS

Autor 
autorsalesaules.com Ta-tum

Taller
 

Mala lluna
Rosa Huertas

26 És possible que encara existisquen 
poemes inèdits de Miguel Hernández? 
On deu estar amagat el quadern en 
què va escriure els últims versos?

Clara i Víctor, dos adolescents, 
intentaran trobar la resposta a 
aquestes preguntes i iniciaran una 
recerca apassionant que els revelarà 
molt més del que pensaven. Coneixeran 
la veritat que amaga la memòria 
dels seus avis, es descobriran l’un a 
l’altra i fluctuaran entre l’amistat i la 
desconfiança, la lleialtat i la traïció. Els 
sentiments afloraran seguint el rastre 
del poeta cabrer.

248 pàg.    

isbn 978-84-140-1025-9

ca  118773 

classificació temàtica:  
Societat i història 
Món contemporani

QUI ENS POT VISITAR? RECURSOS

Autora Ta-tum

Taller
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L’illa de la creu de jade
Vicente Andreu Navarro

27 Llúcia ha decidit allunyar-se de tot. 
En terres llunyanes, amb nous amics 
i estimulada per l’exotisme de la 
natura, tractarà de recompondre 
la seua vida. A les seues mans 
arriba un manuscrit que suggereix 
l’existència d’un tresor en la part 
més profunda de la selva. Però no 
sols ella s’assabenta de la llegenda... 
De sobte, Llúcia es troba abocada a 
una aventura molt perillosa.

216 pàg.    

isbn  978-84-140-1026-6

ca  118774 

classificació temàtica:  
Societat i història  
Psicologia i desenvolupament personal 
Misteri i aventures

QUI ENS POT VISITAR? RECURSOS

Autor 
autorsalesaules.com Ta-tum

Taller
 

Relats d’un futur imperfecte
Mariló Àlvarez Sanchis

29 Ciutats arrasades per la guerra, 
mons desèrtics i selves exuberants, 
invencions maquiavèl·liques posades 
al servei dels éssers humans, robots 
capaços de substituir les persones... 
Qualsevol situació que pugues imaginar 
té cabuda en els nou futurs imperfectes 
que componen aquesta antologia.

Aquests relats t’endinsaran en 
universos fantàstics que, malgrat la 
seua aparença distant, funcionen com 
un espill del nostre món i ens enfronten 
amb les nostres pors i imperfeccions. 
Perquè, si alguna d’aquestes històries et 
fa pensar en el present, és que el futur 
està a les teues mans.

160 pàg.    

isbn  978-84-140-1128-7

ca  149573 

classificació temàtica:  
Ciència-ficció i fantasia 
Psicologia i desenvolupament personal

QUI ENS POT VISITAR? RECURSOS

Autora 
autorsalesaules.com Ta-tum

Taller
 

El far de la dona absent
David Fernández Sifres

30 Un tret als penya-segats, una dona 
que no existeix, un farer misteriós i el 
secret d’un nom. Ara Hugo té sang a 
les mans. Què hi va veure realment? 
Quan intenta entendre-ho es troba 
davant d’un enigma que afona les 
arrels en la Segona Guerra Mundial. La 
seua visita a Normandia pot esdevenir 
un viatge a la bogeria. Per a trobar 
respostes haurà de remoure dolorosos 
records i obrir velles ferides que 
trauran a la llum les millors i pitjors 
qualitats de l’essència humana. Hugo 
havia jurat no contar res, però és el 
moment de fer-ho.

XI Premi Alandar 2011

208 pàg.    

isbn  978-84-140-1129-4

ca  149574 

classificació temàtica:  
Societat i història 
Món contemporani 
Misteri i aventures

QUI ENS POT VISITAR? RECURSOS

Autor Ta-tum

Taller
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Què proposem?

Activitats per a l’aula adaptades 
a cada edat i etapa educativa

Recursos en línia i descarregables

Contacte

Activitats i recursos literaris 
Edelvives Comunitat Valenciana

Activitats per a l’aula, com ara tallers, visites d’autors i il·lustradors, 
contacontes...; recursos descarregables des del nostre web; accés a la 
plataforma gamificada Ta-tum... Tots els materials són pensats per a fomentar 
la lectura a l’aula i fer créixer l’interés pels llibres.

· Visites d’autors i il·lustradors: per a fer presentacions, xarrades, fòrums, 
clubs de lectura...

· Contacontes: comptem amb la col·laboració d’alguns dels contacontes més 
coneguts del nostre territori que ens explicaran de manera molt entretinguda 
alguna de les històries del nostre catàleg.

· Tallers: oferim tallers d’il·lustració, de creació literària, de poesia, escape rooms...

A través del nostre web (edelvivescomunitatvalenciana.com) 
es poden descarregar activitats de comprensió lectora per a treballar alguns 
dels títols del catàleg. 

També podeu demanar informació sobre la plataforma gamificada de lectura 
Ta-tum, que acostarà la lectura als alumnes des dels dispositius electrònics 
(ta-tum.com).

Per a aprofundir millor en les activitats per a l’aula que us hem descrit, cal 
que recomaneu un llibre del catàleg o el prescriviu en el centre i us poseu en 
contacte amb l’assessor comercial de la zona. També podeu omplir el formulari 
següent:
edelvivescomunitatvalenciana.com/vl/contacto

 EDELVIVES COMUNITAT VALENCIANA || 2022  | ||| ||| ||  67
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Pàgina web 
Edelvives Comunitat Valenciana
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Des de la pàgina web d’Edelvives Comunitat Valenciana 
(edelvivescomunitatvalenciana.com) podràs estar al dia de les novetats tant 
de literatura com de text en valencià, però també podràs consultar la resta de 
títols d’Edelvives.

També podràs comprar en la botiga en línia, veure els booktrailers de les últimes 
novetats o assabentar-te de les notícies més interessants: quins autors i autores 
han visitat les escoles, a quines fires hem acudit, quins escriptors i escriptores 
hem entrevistat...

A més, trobaràs el catàleg en línia de les nostres publicacions amb tota 
la informació d’interés, a banda dels recursos descarregables.
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Plataforma 
de lectura gamificada Ta-tum
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Alguns dels títols d’Albades estan inclosos en la plataforma gamificada 
Ta-tum: ta-tum.com

Ta-tum és una plataforma educativa on el joc i els llibres s’uneixen.

Els personatges han desaparegut misteriosament dels llibres i, per a 
rescatar-los, els lectors hauran de resoldre els casos amb l’ajuda de l’Escola 
de detectius Avant.

Disponible per a tots els cursos de Primària i ESO, ofereix nombrosos títols 
en la biblioteca i recrea un món de detectius en què la lectura és la clau 
perquè l’alumnat resolga diferents casos responent tot un seguit de preguntes 
de manera individual i duent a terme algunes tasques en grup.

Tots els casos consten d’una presentació i d’una sèrie d’indagacions, que són 
les proves i activitats (classificades en tres moments: abans, durant 
i després de la lectura) que caldrà superar per a resoldre el cas. Al llarg de la 
investigació, els alumnes rebran punts, medalles i estreles pels seus èxits.
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Índexs
RELACIÓ D’AUTORS I AUTORES

RELACIÓ D’IL·LUSTRADORS I IL·LUSTRADORES

RELACIÓ DE TÍTOLS
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Cognoms, Nom Col·lecció Sèrie N. Títol Pàgina

Relació d’autors i autores

Alapont, Pasqual Albades Verda 33 L’equip de les xiques 48 
 Albades Juvenil 12 anys 13 En la línia dels tres punts 56

Alayrach, Miguel Albades Lletra lligada Primers lectors 3 Qui ha matat el meu peluix? 19

Alcántara, Ricardo Albades Roja 7 Tomàs i el llapis màgic 23 
 Albades Roja 11 Tomàs i la goma màgica 24 
 Albades Roja 17 Tomàs i les tisores màgiques 25 
 Albades Roja 27 Tomàs i les paraules màgiques 28 
 Albades Roja 39 El monstre de les orelles menudes 30

Alonso, Natalia Albades Juvenil 12 anys 31 El secret de l’Ojo del Inca 59

Àlvarez Sanchis, Mariló Albades Juvenil 14 anys 29 Relats d’un futur imperfecte 64

Andreu Navarro, Vicente Albades Juvenil 14 anys 27 L’illa de la creu de jade 64

Arenas, Lucía Albades Juvenil 12 anys 34 Seguint els temps 60

Balaj, Anca Albades Lletra lligada Primers lectors 2 La bicicleta 18

Barrufet, Roser Albades Blava 25 Nuqui Estimada 35 
 Albades Blava 28 Amic fidel busca casa 36

Bertral, Teresa Albades Roja 24 La bruixa sense granera 27

Boïgues, Lourdes Albades Verda 22 La màquina i els somnis 45 
 Albades Juvenil 12 anys 25 L’estirp del caçador 58

Broseta, Teresa Albades Blava 32 Benvinguts al circ 37 
 Albades Juvenil 12 anys 24 Pintura fresca 58

Canals, Mercè Albades Sèrie Taronja 1 Fantabulosament 16

Cano, Carles Albades Roja 19 Hi havia una vegada un país... 25 
 Albades Roja 22 El barret de la bruixa 26

Casado Pineda, Elena Albades Blava 18 An-Toniet del bar Galàxia 34

Casanova Belda, Alícia Terra de llegendes Primers lectors 1 El drac del Patriarca 12 
 Terra de Llegendes Primers lectors 2 L’escala de la donzella 12 
 Terra de llegendes Primers lectors 3 El monstre i les sirenes 13 
 Terra de llegendes Primers lectors 4 Tombatossals 13 
 Terra de llegendes Primers lectors 5 Les bruixes i el pescador 13 
 Terra de llegendes Primers lectors 6 El barranc de l’Encantada 14 
 Terra de llegendes Primers lectors 7 La Quarantamaula 14

Casas, Lola Albades Blava 31 Des de la finestra 36

Castellano, Pep Albades Blava 29 La col·leccionista de taques 36 
 Albades Blava 36 El primer vol de la bruixeta Tornassol 38 
 Albades Verda 17 Marta i l’encanteri maleït 44

Chapa Mingo, Josep Albades Roja 25 Un dia a la Fira del Llibre 27

Clemente Gómez, Juan Albades Roja 37 Un cocodril sense dents 30

Climent, Vicent Albades Verda 12 L’oficina dels contes a mida 43

Climent, Vicent 
i Ortiz, Àngela Albades Roja 5 Les vaques futbolistes 23

Colonques, Jordi Albades Juvenil 12 anys 32 La ciutat aèria 59

Crespo, Amaia Albades Roja 15 Boleta i Llarga 24

Delgado, Josep-Francesc Albades Roja 16 L’arbre de Nadal 24

Díez de Palma, Jesús Albades Verda 30 Misteri a la mina 47

Fernández Sainz, Sara Albades Blava 39 Ser baixeta és una llanda 39

Fernández Sifres, David Albades Blava 37 Que venen els marcians! 38 
 Albades Juvenil 14 anys 30 El far de la dona absent 64

Galícia, Montserrat Albades Verda 23 Missió de rescat 45

Garcia i Pascual, Albert Albades Roja 26 Figor, el gos valent 27 
 Albades Blava 23 El regal de l’àvia Esther 34

García, Pura María Albades Verda 27 L’estranya desaparició dels formatges quadrats 46

Garland, Inés Albades Verda 31 Lilo 48
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Cognoms, Nom Col·lecció Sèrie N. Títol Pàgina

Relació d’autors i autores
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Giménez, Llorenç Albades Roja 20 En un tres i no res, tres 25

Girbés, Fina Albades Roja 23 Els primers poemes 26

Gisbert, Joan Manuel Albades Roja 34 El viatge secret 29 
 Albades Verda 15 Mags de la vesprada 43

Gómez Cerdá, Alfredo Albades Blava 26 El monstre i la bibliotecària 35

Hernández Chambers, 
Daniel Albades Verda 28 El secret d’Enola 47 
 Albades Juvenil 12 anys 28 Miralluny 59

Hoyo, Rodolfo del  Albades Blava 33 La font del Cedre 37

Huertas, Rosa Albades Juvenil 14 anys 26 Mala lluna 63

Jiménez Moreno, Félix Albades Blava 38 Comença per A 39

Joan i Arinyó, Manel Albades Blava 24 Cento i les mones 35 
 Albades Juvenil 14 anys 15 Les màgiques nits de Prada 63

Latimer, Alex Albades Lletra lligada Primers lectors 1 Lleó contra Conill 18

Lluch, Enric Albades Blava 10 Pallorfeta 33 
 Albades Blava 35 Contes de les coses que pengen del cel 38 
 Albades Verda 13 Els bufits de Miliet 43 
 Albades Verda 24 Somnis de mariner 46 
 Albades Verda 29 Questim-Aton 47 
 Albades Juvenil 12 anys 1 L’enigma dels Templers 55 
 Albades juvenil 12 anys 20 Negocis de detectius 57 
 Albades Juvenil 12 anys 21 A l’ombra del Pedraforca 57

Maestro, Pepe Albades Roja 35 Xafardeig 29

Marçà, Vicent Albades Juvenil 12 anys 4 Tornaré 56

Mas, Hermínia Albades Roja 6 La girafa del coll curt 23

Merino, Daniel G. Albades Sèrie Taronja 2 Sempre és una sort que Fantasticman vinga a visitar-te 16

Millo, Josep Albades Blava 15 Les cigonyes venien de París 33

Mínguez, Xavier Albades Blava 19 Rondalla del príncep que s’avorria 34

Mira, Benjamín Albades Roja 32 La bruixa coqueta 28

Ortiz, Àngela 
i Climent, Vicent Albades Roja 5 Les vaques futbolistes 23

Palatsí, Vicent Albades Juvenil 12 anys 2 Curteatre 55

Pardo, Vicent Albades Verda 21 Bruixíssima 45

Pintadera, Fran Albades Roja 36 Un regal per a Sílvia 29

Pla, Joan Albades Blava 6 Cleo i la bicicleta embruixada 33 
 Albades Juvenil 12 anys 3 Han assassinat Mickey Mouse 55 
 Albades Juvenil 12 anys 14 Xantal, la xica digital 56 
 Albades Juvenil 12 anys 22 Amor i mort a Venècia 57 
 Albades Juvenil 14 anys 17 Pou sense fons on the rocks 63

Pradas, Núria Albades Verda 18 Posa una tia Adela a la teua vida 44

Prats, Joan de Déu Albades Roja 29 L’home bala busca faena 28 
 Albades Blava 34 Lladres de joguets 37

Roig, Elisabet Albades Verda 20 La iaia és una segrestadora 44

Romero, Isa Albades Juvenil 12 anys 33 25 de maig 60

Sàez, M. Carmen Albades Juvenil 12 anys 23 Un somriure per a Tandapata 58 
 Albades Verda 26 Misteri a la mansió Lumpini 46

Uhía, Manuel Albades Roja 21 L’autobús de la selva 26

Vaccarini, Franco Albades Roja 38 Com banyar un marcià 30

Vargas, Sebastián Albades Blava 41 Yuelan 40

Villar Liébana, Luisa Albades Verda 32 El doctor Néctor i el Misteri al Museu Romà 48

Zubizarreta, Patxi Albades Blava 40 Corre, Kuru, corre! 39
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Cognoms, Nom Col·lecció Sèrie N. Títol Pàgina

Relació d’il·lustradors i il·lustradores

Abadía, Ximo Albades Roja 36 Un regal per a Sílvia 29

Aguirre, Zuriñe Albades Lletra lligada Primers lectors 2 La bicicleta 18

Amaya, Iris Albades Verda 27 L’estranya desaparició dels formatges quadrats 46

Arànega, Mercè Albades Roja 6 La girafa del coll curt 23

Arbat, Carles Albades Roja 16 L’arbre de Nadal 24

Balaguer, Marta Albades Roja 23 Els primers poemes 26

Baño, Susana del Albades Roja 20 En un tres i no res, tres 25

Barceló, César Terra de llegendes Primers lectors 7 La Quarantamaula 14

Bertral, Teresa Albades Roja 24 La bruixa sense granera 27

Bié Albades Verda 26 Misteri a la mansió Lumpini 46

Blumen, Paula Albades Blava 39 El monstre de les orelles menudes 30

Bofill, Irene Terra de llegendes Primers lectors 3 El monstre i les sirenes 13

Bou, Marc Terra de llegendes Primers lectors 4 Tombatossals 13

Cabassa, Mariona Albades Roja 34 El viatge secret 29

Cabo, Toni Albades Blava 6 Cleo i la bicicleta embruixada 33 
 Albades Blava 24 Cento i les mones 35 
 Albades Blava 33 La font del Cedre 37

Calvo, Mónica Albades Roja 15 Boleta i Llarga 24

Casas, Maria Albades Roja 5 Les vaques futbolistes 23

Caussa, Ona Albades Blava 38 Comença per A 39 
 Albades Verda 30 Misteri a la mina 47

Cejas, Julia Albades Verda 33 L’equip de les xiques 48

Chaves, Marta Terra de llegendes Primers lectors 2 L’escala de la donzella 12

Climent, Òscar Albades Blava 18 An-Toniet del bar Galàxia 34 
 Albades Verda 18 Posa una tia Adela a la teua vida 44

Davi Albades Roja 29 L’home bala busca faena 28

Decis, Anne Albades Blava 31 Des de la finestra 36

Doyague, Luis Albades Verda 31 El doctor Néctor i el misteri al Museu Romà 48

Farré, Lluís Albades Verda 21 Bruixíssima 45

Fraile, Álvaro Albades Sèrie Taronja 2 Sempre és una sort que Fantasticman vinga a visitar-te 16

González, David Terra de llegendes Primers lectors 1 El drac del Patriarca 12

Gusti Albades Roja 7 Tomàs i el llapis màgic 23 
 Albades Roja 11 Tomàs i la goma màgica 24 
 Albades Roja 17 Tomàs i les tisores màgiques 25 
 Albades Roja 27 Tomàs i les paraules màgiques 28

Heras, David de las Albades Verda 28 El secret d’Enola 47

Higuera, Carlos Albades Roja 38 Com banyar un marcià 30 

Inaraja, Christian Albades Roja 37 Un cocodril sense dents 30

Jiménez, Daniel Albades Taronja 1 Fantabulosament 16 
 Albades Blava 25 Nuqui Estimada 35 
 Albades Blava 28 Amic fidel busca casa 36 
 Albades Blava 34 Lladres de joguets 37 
 Albades Blava 39 Ser baixeta és una llanda 39 
 Albades Verda 23 Missió de rescat 45

Lacasta Llácer, Javier Albades Verda 29 Questim-Aton 47

Latimer, Alex Albades Lletra lligada Primers lectors 1 Lleó contra Conill 18
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Llin, Miguel Albades Roja 32 La bruixa coqueta 28

Luciani, Rebeca Albades Blava 40 Corre, Kuru, corre! 39

Maier, Ximena Albades Blava 15 Les cigonyes venien de París 33 
 Albades Blava 37 Que venen els marcians! 38 
 Albades Verda 15 Mags de la vesprada 43 
 Albades Verda 17 Marta i l’encanteri maleït 44 
 Albades Verda 24 Somnis de mariner 46

Martí, Teresa Albades Roja 19 Hi havia una vegada un país... 25 
 Albades Roja 26 Figor, el gos valent 27 
 Albades Blava 19 Rondalla del príncep que s’avorria 34 
 Albades Blava 35 Contes de les coses que pengen del cel 38

Mutuberria, Maite Albades Verda 31 Lilo 48

Navarro, Vero Albades Juvenil 12 anys 32 La ciutat aèria 59

Ortin, Carlos Albades Roja 22 El barret de la bruixa 26

Parreño, Fran Terra de llegendes Primers lectors 5 Les bruixes i el pescador 13

Queralt, Carmen Albades Blava 10 Pallorfeta 33 
 Albades Blava 26 El monstre i la bibliotecària 35

Rosanas, Ramon Albades Verda 12 L’oficina dels contes a mida 43

Rovira, Francesc Albades Roja 25 Un dia a la Fira del Llibre 27 
 Albades Verda 13 Els bufits de Miliet 43

Ruiz, Àngels Albades Verda 20 La iaia és una segrestadora 44 
 Albades Verda 22 La màquina i els somnis 45

Salaberria, Leire Albades Roja 35 Xafardeig 29

Sánchez Pros, Raquel Terra de llegendes Primers lectors 6 El barranc de l’Encantada 14

Sardà, Cristina Albades Blava 29 La col·leccionista de taques 36

Sunyer, Jordi Albades Blava 23 El regal de l’àvia Esther 34 
 Albades Blava 32 Benvinguts al circ 37

Torrent, Dani Albades Blava 41 Yuelan 40

Uhía, Manuel Albades Roja 21 L’autobús de la selva 26

Zurita, Ana Albades Lletra lligada Primers lectors 3 Qui ha matat el meu peluix? 19 
 Albades Blava 36 El primer vol de la bruixeta Tornassol 38
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25 de maig Albades Juvenil 12 anys 33 Romero, Isa 60

A l’ombra del Pedraforca Albades Juvenil 12 anys 21 Lluch, Enric 57

Amic fidel busca casa Albades Blava 28 Barrufet, Roser 36

Amor i mort a Venècia Albades Juvenil 12 anys 22 Pla, Joan 57

An-Toniet del bar Galàxia Albades Blava 18 Casado Pineda, Elena 34

Benvinguts al circ Albades Blava 32 Broseta, Teresa 37

Boleta i Llarga Albades Roja 15 Crespo, Amaia 24

Bruixíssima Albades Verda 21 Pardo, Vicent 45

Cento i les mones Albades Blava 24 Joan i Arinyó, Manel 35

Cleo i la bicicleta embruixada Albades Blava 6 Pla, Joan 33

Com banyar un marcià Albades Roja 38 Vaccarini, Franco 30

Comença per A Albades Blava 38 Jiménez Moreno, Félix 39

Contes de les coses que pengen del cel Albades Blava 35 Lluch, Enric  38

Corre, Kuru, corre! Albades Blava 40 Zubizarreta, Patxi 39

Curteatre Albades Juvenil 12 anys 2 Palatsí, Vicent 55

Des de la finestra Albades Blava 31 Casas, Lola 36

El barranc de l’Encantada Terra de llegendes Primers lectors 6 Casanova Belda, Alícia 14

El barret de la bruixa Albades Roja 22 Cano, Carles 26

El doctor Néctor i el Misteri al Museu Romà Albades Verda 32 Villar Liébana, Luisa 48

El drac del Patriarca Terra de llegendes Primers lectors 1 Casanova Belda, Alícia 12

El far de la dona absent Albades Juvenil 14 anys 30 Fernández Sifres, David 64

El monstre de les orelles menudes Albades Roja 39 Alcántara, Ricardo 30

El monstre i la bibliotecària Albades Blava 26 Gómez Cerdá, Alfredo 35

El monstre i les sirenes Terra de llegendes Primers lectors 3 Llorenç Giménez 13

El primer vol de la bruixeta Tornassol Albades Blava 36 Castellano, Pep 38

El regal de l’àvia Esther Albades Blava 23 Garcia i Pascual, Albert 34

El secret d’Enola Albades Verda 28 Hernández Chambers, Daniel 47

El secret de l’Ojo del Inca Albades Juvenil 12 anys 31 Alonso, Natalia 59

El viatge secret Albades Roja 34 Gisbert, Joan Manuel 29

Els bufits de Miliet Albades Verda 13 Lluch, Enric 43

Els primers poemes Albades Roja 23 Girbés, Fina 26

En la línia dels tres punts Albades Juvenil 12 anys 13 Alapont, Pasqual 56

En un tres i no res, tres Albades Roja 20 Giménez, Llorenç 25

Fantabulosament Albades Taronja 1 Canals, Mercè 16

Figor, el gos valent Albades Roja 26 Garcia i Pascual, Albert 27

Han assassinat Mickey Mouse Albades Juvenil 12 anys 3 Pla, Joan 55

Hi havia una vegada un país... Albades Roja 19 Cano, Carles 25

L’arbre de Nadal Albades Roja 16 Delgado, Josep-Francesc 24

L’autobús de la selva Albades Roja 21 Uhía, Manuel 26

L’enigma dels Templers Albades Juvenil 12 anys 1 Lluch, Enric 55

L’equip de les xiques Albades Verda 33 Alapont, Pasqual 48

L’escala de la donzella Terra de llegendes Primers lectors 2 Casanova Belda, Alícia 12

L’estirp del caçador Albades Juvenil 12 anys 25 Boïgues, Lourdes 58

L’estranya desaparició dels formatges quadrats Albades Verda 27 García, Pura María 46

L’home bala busca faena Albades Roja 29 Prats, Joan de Déu 28

L’illa de la creu de jade Albades Juvenil 14 anys 27 Andreu Navarro, Vicente 64

L’oficina dels contes a mida Albades Verda 12 Climent, Vicent 43

La bicicleta Albades Lletra lligada Primers lectors 2 Balaj, Anca 18

La bruixa coqueta Albades Roja 32 Mira, Benjamín 28

La bruixa sense granera Albades Roja 24 Bertral, Teresa 27
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La ciutat aèria Albades Juvenil 12 anys 32 Colonques, Jordi 59

La col·leccionista de taques Albades Blava 29 Castellano, Pep 36

La font del Cedre Albades Blava 33 Hoyo, Rodolfo del  37

La girafa del coll curt Albades Roja 6 Mas, Hermínia 23

La iaia és una segrestadora Albades Verda 20 Roig, Elisabet 44

La màquina i els somnis Albades Verda 22 Boïgues, Lourdes 45

La Quarantamaula Terra de llegendes Primers lectors 7 Casanova Belda, Alícia 14

Les bruixes i el pescador Terra de llegendes Primers lectors 5 Casanova Belda, Alícia 13

Les cigonyes venien de París Albades Blava 15 Millo, Josep 33

Les màgiques nits de Prada Albades Juvenil 14 anys 15 Joan i Arinyó, Manel 63

Les vaques futbolistes Albades Roja 5 Climent, Vicent i Ortiz, Àngela 23

Lilo Albades Verda 31 Garland, Inés 48

Lladres de joguets Albades Blava 34 Prats, Joan de Déu 37

Lleó contra Conill Albades Lletra lligada Primers lectors 1 Latimer, Alex 18

Mags de la vesprada Albades Verda 15 Gisbert, Joan Manuel 43

Mala lluna Albades Juvenil 14 anys 26 Huertas, Rosa 63

Marta i l’encanteri maleït Albades Verda 17 Castellano, Pep 44

Miralluny Albades Juvenil 12 anys 28 Hernández Chambers, Daniel 59

Missió de rescat Albades Verda 23 Galícia, Montserrat 45

Misteri a la mansió Lumpini Albades Verda 26 Sàez, M. Carmen  46

Misteri a la mina Albades Verda 30 Díez de Palma, Jesús 47

Negocis de detectius Albades juvenil 12 anys 20 Lluch, Enric 57

Nuqui Estimada Albades Blava 25 Barrufet, Roser 35

Pallorfeta Albades Blava 10 Lluch, Enric 33

Pintura fresca Albades Juvenil 12 anys 24 Broseta, Teresa 58

Posa una tia Adela a la teua vida Albades Verda 18 Pradas, Núria 44

Pou sense fons on the rocks Albades Juvenil 14 anys 17 Pla, Joan 63

Que venen els marcians! Albades Blava 37 Fernández Sifres, David 38

Questim-Aton Albades Verda 29 Lluch, Enric 47

Qui ha matat el meu peluix? Albades Lletra lligada Primers lectors 3 Alayrach, Miguel 19

Relats d’un futur imperfecte Albades Juvenil 14 anys 29 Àlvarez Sanchis, Mariló 64

Rondalla del príncep que s’avorria Albades Blava 19 Mínguez, Xavier 34

Seguint els temps Albades Juvenil 12 anys 34 Arenas, Lucía 60

Sempre és una sort que Fantastic Man 
vinga a visitar-te Albades Taronja 2 Merino, Daniel G. 16

Ser baixeta és una llanda Albades Blava 39 Fernández Sainz, Sara 39

Somnis de mariner Albades Verda 24 Lluch, Enric 46

Tomàs i el llapis màgic Albades Roja 7 Alcántara, Ricardo 23

Tomàs i la goma màgica Albades Roja 11 Alcántara, Ricardo 24

Tomàs i les paraules màgiques Albades Roja 27 Alcántara, Ricardo 28

Tomàs i les tisores màgiques Albades Roja 17 Alcántara, Ricardo 25

Tombatossals Terra de llegendes Primers lectors 4 Casanova Belda, Alícia 13

Tornaré Albades Juvenil 12 anys 4 Marçà, Vicent 56

Un cocodril sense dents Albades Roja 37 Clemente Gómez, Juan 30

Un dia a la Fira del Llibre Albades Roja 25 Chapa Mingo, Josep 27

Un regal per a Sílvia Albades Roja 36 Pintadera, Fran 29

Un somriure per a Tandapata Albades Juvenil 12 anys 23 Sàez, M. Carmen 58

Xafardeig Albades Roja 35 Maestro, Pepe 29

Xantal, la xica digital Albades Juvenil 12 anys 14 Pla, Joan 56

Yuelan Albades Blava 41 Vargas, Sebastián 40
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