
B A U L A B A U L A

Il·
lu

st
ra

ci
ó:

 F
el

ic
ita

 S
al

a 
- 

Si
gu

es
 u

n 
ar

br
e.

 T
ex

t:
 M

ar
ia

 G
ia

nf
er

ra
ri



Novetats
Petits 

amagatalls 
Pàg. 2

Creixem 
Junts 

Pàg. 4

Contes 
Desexplicats

Pàg. 10

Biblioteca 
per a Ments 

Curioses 
Pàg. 8

El Detectiu 
Gatlock 
Pàg. 12

Astrogames 
Pàg. 14

En Tom  
Viatja en  
el Temps

Pàg. 15

Oriol  
Pelacanyes

Pàg. 16

Rufus 
Pàg. 5

Fruites  
i Verdures 
Pàg. 6



Ala Delta  
Sèrie  

Taronja 
Pàg. 24

Ala Delta  
Sèrie Verda 

Pàg. 28

La Llum  
del Far

Pàg. 29

Llibres de 
Coneixements

Pàg. 22

Fruites  
i Verdures 
Pàg. 6

Llibres 
infantils  
amb elements 
especials 
Pàg. 18

Àlbum  
Il·lustrat  
Pàg. 21

Llibres de  
Sant Jordi 
Pàg. 31

Ala Delta  
Sèrie Roja 
Pàg. 26

Ala Delta  
Sèrie Blava 
Pàg. 27



2

LL
ET

RA
 

MA
JÚ

SC
UL

A

AM
B 

SO
LA

PE
S

Petits Amagatalls

Una col·lecció de llibres amb 
solapes. Obriu-los i hi trobareu 
uns follets que us mostraran tot 
de petits amagatalls.

Al costat d’un roure gros, corre el meu riu.  
Si us hi fixeu bé, veureu que conté un munt 
de secrets. 

Seguiu els follets i us duran a descobrir tots 
els petits amagatalls.

Fitxa tècnica
• Text i il·lustracions: Marianne Dubuc
• Edat: a partir de 2 anys
• Format: 180 x 180 mm
• N. de pàgines: 32
• Enquadernació: cartó
• Il·lustracions: color
• PVP: 10,90 E amb IVA / 10,48 E sense IVA

1. El meu riu            
• ISBN/EAN: 978-84-479-4685-3
• CA: 188314

2. El meu arbre          
• ISBN/EAN: 978-84-479-4686-0
• CA: 188315 

NOVA 
COL·LECCIÓ

El meu riu
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El meu arbre
Al bell mig d’un gran prat, s’alça el meu arbre.  
Si l’observeu atentament, descobrireu que 
guarda un munt de secrets. 

Acompanyeu els follets i podreu trobar tots 
els petits amagatalls!

Acompanya els follets  
i descobreix-ne  
els amagatalls!
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Creixem Junts

L’Emma està  
de mal humor 

En Daniel  
és molt amable 

Avui a l’Emma li ha sortit tot malament! Està  
enfadada i sembla que els seus amics no la poden 
ajudar. O potser és ella qui no els deixa fer-ho?

En Daniel sempre està disposat a ajudar els seus 
amics. Què passarà quan ell els necessiti?

Fitxa tècnica
• Text i il·lustracions: Jeda Robaard
• Edat: a partir de 2 anys
• Format: 200 x 200 mm
• N. de pàgines: 24
• Enquadernació: cartó
• Il·lustracions: color
• PVP: 9,95 E amb IVA / 9,57 E sense IVA

1. L’Emma està de mal humor           
• ISBN/EAN: 978-84-479-4681-5
• CA: 188388

2. En Daniel és molt amable           
• ISBN/EAN: 978-84-479-4682-2
• CA: 188389 

NOVA 
COL·LECCIÓ

Una col·lecció que  
ens ajuda a reconèixer  
i comprendre les nostres 
emocions.
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Rufus
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A en Rufus li encanta udolar, 
ensumar, córrer, menjar…, però 
també hi ha moltes coses que no 
li agraden. No, no, no i no. Gens 
ni mica! El que en Rufus no sap 
és que a poc a poc descobrirà 
que totes aquestes coses són 
millors del que ell es pensava… 

Fitxa tècnica
• Text i il·lustracions: David Melling
• Edat: a partir de 3 anys
• Format: 220 x 220 mm
• N. de pàgines: 32
• Enquadernació: cartoné
• Il·lustracions: color
• PVP: 13,50 E amb IVA / 12,98 E sense IVA

2. Rufus i els gatets            
• ISBN/EAN: 978-84-479-4625-9
• CA: 180656

Rufus i els gatets
A en Rufus no li agraden els gatets i no vol 
compartir res amb ells. Ni el seu menjar... ni la 
seva pilota… ni el seu coixí... ni el seu pal... ni el 
seu os... ni, de cap manera, la seva gran manta 
blava! 

Però potser els gatets poden ensenyar-li que 
compartir és, de fet, superdivertit.

Altres títols publicats
1. Rufus i l’abric vermell             
ISBN/EAN: 978-84-479-4276-3
CA: 173511

NOU 
TÍTOL



Fruites i verduresNOUS 
TÍTOLS

Les fruites i verdures d’aquests 
contes viuen diferents situacions 
quotidianes com les que poden 
experimentar els nens i les nenes 
en l’entorn familiar i escolar.

Fitxa tècnica
• Text: Vivim del Cuentu
• Il·lustracions: Sebastià Serra
• Edat: a partir de 2 anys
• Format: 215 x 215 mm
• N. de pàgines: 24
• Enquadernació: rústica
• Il·lustracions: color
• PVP: 7,20 E amb IVA / 6,92 E sense IVA

5. La ceba ploranera              
• ISBN/EAN: 978-84-479-4647-1
• CA: 181244

7. Les cireres inseparables            
• ISBN/EAN: 978-84-479-4657-0
• CA: 186836

6. La patata sapastre          
• ISBN/EAN: 978-84-479-4648-8
• CA: 181245

8. La síndria grossa         
• ISBN/EAN: 978-84-479-4658-7
• CA: 187785

La ceba de seguida plora. És, simplement,  
la seva naturalesa.

La patata sapastre
La patata aprèn que una mica d’humor  
va bé quan les coses no surten com voldria.

La ceba ploranera
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La síndria grossa

Les cireres inseparables 
Les cireres aprenen que també poden jugar amb altres 
fruites i verdures.

La síndria aprèn a sentir-se a gust amb la seva 
naturalesa.

Una col·lecció  
divertida i plena 
d’emocions

Altres títols publicats

1. El tomàquet vergonyós              
ISBN/EAN: 978-84-479-4510-8
CA: 180106

3. El dol de l’albergínia            
ISBN/EAN: 978-84-479-4623-5
CA: 180517

2. La pinya punxeguda           
ISBN/EAN: 978-84-479-4512-2
CA: 180107

4. El pebrot enrabiat           
ISBN/EAN: 978-84-479-4622-8
CA: 180518



Biblioteca per a Ments CuriosesNOUS 
TÍTOLS

Fitxa tècnica
• Edat: a partir de 6 anys
• Format: 196 x 240 mm
• Enquadernació: cartoné
• N. de pàgines: 96
• Il·lustracions: color
• PVP: 13,90 E amb IVA / 13,37 E sense IVA

Els dinosaures
• Text: Pascale Hédelin
• Il·lustracions: Didier Balicevic,  
Robert Barborini, Benjamin Bécue  
i Sylvie Bessard
• ISBN/EAN: 978-84-479-4660-0
• CA: 187709

Les professions
• Text: Émilie Gorostis
• Il·lustracions: Pierre Caillou,  
Hélène Convert, Christian Guibbaud  
i Nesk
• ISBN/EAN: 978-84-479-4661-7
• CA: 188220

Una col·lecció pensada perquè  
els lectors més curiosos aprenguin,  
per mitjà d’una informació amena, 
clara i amb un gran nombre  
d’il·lustracions.

Els dinosaures
Un llibre per saber-ho tot sobre els 
dinosaures: com vivien, què menjaven, 
què caçaven... I també per entendre per 
què van desaparèixer i, a més, conèixer  
els científics que els estudien i en quins 
llocs de la Terra s’han trobat restes 
d’aquests animals prehistòrics.
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Biblioteca per a Ments Curioses

Les professions
Un recorregut a través de més d’un centenar 
de professions relacionades amb diversos 
àmbits com ara l’escola, el mercat, l’art,  
la sanitat, el camp o l’esport.

Altres títols publicats

La prehistòria 
Text: Cécile Benoist
Il·lustracions: Baptiste Amsallem,  
Benjamin Bécue, Hélène Convert  
i Julie Mercier
ISBN/EAN: 978-84-479-4247-3
CA: 173126

Atles del món 
Text: Pascale Hédelin
Il·lustracions: Aurélie Vitali, 
Pierre Caillou, Benjamin Bécue,  
Hélène Convert i Robert Barborini
ISBN/EAN: 978-84-479-4249-7
CA: 173127

Rècords d’animals 
Text: Erell Guéguen
Il·lustracions: Deborah Pinto, 
Charlotte Ameling, Ninie i Robert 
Barborini
ISBN/EAN: 978-84-479-4248-0
CA: 173128

La granja
Text: Camille Babeau
Il·lustracions: Charlotte Ameling,   
Hélène Convert, Ilaria Falorsi  
i Camille Roy
ISBN/EAN: 978-84-479-4496-5
CA: 179893

El cel i l’espai 
Text: Virginie Loubier
Il·lustracions: Robert Barborini,   
Audrey Brien, Hélène Convert,  
Christian Guibbaud i Cristian Turdera
ISBN/EAN: 978-84-479-4500-9
CA: 179894
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Contes Desexplicats 

Fitxa tècnica
• Text: Vivim del Cuentu
• Edat: a partir de 5 anys
• Format: 240 x 240 mm
• Enquadernació: rústica
• N. de pàgines: 32
• Il·lustracions: color
• PVP: 7,95 E amb IVA / 7,64 E sense IVA

21. La Rínxols dels llaços blaus  
• Il·lustracions: Marina Martín 
• ISBN/EAN: 978-84-479-4687-7 
• CA: 188622

La Rínxols  
dels llaços blaus

A «Contes Desexplicats» hi trobareu 
personatges i relats clàssics 
capgirats com un mitjó. Amb 
arguments plens de sorpreses  
i molt d’humor que faran volar  
i desenvolupar la imaginació  
dels primers lectors.

NOU 
TÍTOL

Al bell mig del bosc hi vivia una família d’ossos. 
Una tarda, tot passejant, el pare os, la mare ossa  
i l’os petit van arribar a una casa molt maca que 
no havien vist mai. La porta estava entreoberta  
i van decidir entrar a tafanejar.

Un cop dins van veure que en un penjador hi havia 
set llaços de color blau, perfectament col·locats. 
Van intentar posar-se’ls, però després els van 
deixar de qualsevol manera. De fet, al cap d’una 
estona de ser a la casa, n’havien desendreçat 
moltes coses. Quan va arribar la propietària  
de la casa, la Rínxols dels llaços blaus es va posar 
les mans al cap en veure que alguns objectes no 
eren on els havia deixat ella. Al principi als ossos 
els va estranyar que estigués tan trasbalsada, 
però després van entendre que ella veia la realitat 
diferent de com la percep la majoria.

Va ser així com els ossos van conèixer la Rínxols 
dels llaços blaus, una nena a qui li agradava fer les 
coses de manera diferent de la dels ossos. Però tot 
i les diferències que els separaven, això no els va 
impedir de ser bons amics.
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Altres títols publicats

1. La Caputxeta Forçuda
Il·lustracions: Albert Vitó
ISBN/EAN 978-84-479-2667-1
CA: 102936

2. La rateta que llegia  
    a l’escaleta
Il·lustracions: Marta Munté
ISBN/EAN 978-84-479-2668-8
CA: 102937

3. La cabreta i els set   
    llops
Il·lustracions: Josep Torres
ISBN/EAN 978-84-479-2702-9
CA: 103459

4. En Patufot
Il·lustracions: Lucía Serrano
ISBN/EAN 978-84-479-2703-6
CA: 103460

5. Sant Jordi a la Cova  
    del Drac
Il·lustracions: Rocio Bonilla
ISBN/EAN 978-84-479-2731-9
CA: 105016

6. El tió al país dels  
    contes
Il·lustracions: Albert Vitó
ISBN/EAN 978-84-479-2855-2
CA: 106195

7. Els Quatre Porquets
Il·lustracions: Noe Bofarull
ISBN/EAN 978-84-479-2836-1
CA: 107168

8. La princesa  
    dels matalassos
Il·lustracions: Lucía Serrano
ISBN/EAN 978-84-479-2835-4
CA: 109748

9. La Blancaneu  
    i els set nans polits
Il·lustracions: Anna Aparicio 
                    Català
ISBN/EAN 978-84-479-3058-6
CA: 110959

10. Hansel, Gretel  
     i la fada xocolatera
Il·lustracions: Sara Porras
ISBN/EAN 978-84-479-3265-8
CA: 116785

11. El Ventafocs
Il·lustracions: Ona Caussa 
ISBN/EAN 978-84-479-3302-0
CA: 117693

12. Els Reis Mags i els      
     dolents dels contes 
Il·lustracions: Marina Martín 
ISBN/EAN 978-84-479-3545-1
CA: 119434

13. La Bella Desperta
Il·lustracions: Lucía Serrano
ISBN/EAN 978-84-479-3622-9
CA: 149560

14. L’aneguet presumit
Il·lustracions: Laia Ferraté
ISBN/EAN 978-84-479-3750-9
CA: 158007

15. Les veritats d’en     
     Pinotxo
Il·lustracions: Marta Casals 
ISBN/EAN: 978-84-479-3875-9 
CA: 163964

16. El vestit brillant     
     de l’emperador
Il·lustracions: Marina Martín 
Casals 
ISBN/EAN: 978-84-479-4027-1
CA: 165697

17. El gripau blau  
 i el príncep encantat 
Il·lustracions: Lucía Serrano
ISBN/EAN 978-84-479-4148-3
CA: 171490

18. L’estel de Nadal  
       al país dels contes 
Il·lustracions: Ona Caussa
ISBN/EAN 978-84-479-4266-4
CA: 173172

19. El rap de la Rapunzel   
Il·lustracions: Sara Porras
ISBN/EAN: 978-84-479-4498-9
CA: 179875

20. Els rumors sobre  
  en Barbablava  

ISBN/EAN: 978-84-479-4646-4
CA: 181247



El Detectiu Gatlock

El robatori del collar  
de la reina

En Gatlock és un gat. Com tots 
els altres gats, té unes quantes 
vides. En cadascuna d’elles 
aterra en un lloc nou i una 
època diferent. A més, sempre 
aconsegueix fer nous amics.  
La vida d’un gat reserva moltes 
sorpreses. 

En Gatlock és molt observador  
i es presenta voluntari per 
resoldre les investigacions,  
fins i tot les més difícils…

Àustria, 1763. Gatua l’olla! El collar de la reina 
Lisbeth ha desaparegut! En Gatlock només disposa 
d’unes hores abans del ball reial per aclarir aquest 
misteri. Amb els seus amics ocells, gossos i l’eriçó,  
en Gatlock segueix la pista del lladre.

Fitxa tècnica
• Text: Sébastien Perez
• Il·lustracions: Benjamin Lacombe
• Edat: a partir de 7 anys
• Format: 140 x 190 mm
• N. de pàgines: 80
• Enquadernació: rústica
• Il·lustracions: color
• PVP: 9,90 E amb IVA / 9,52 E sense IVA

3. El robatori del collar de la reina            
• ISBN/EAN: 978-84-479-4627-3
• CA: 180777

4. L’atac al país dels gatmurais            
• ISBN/EAN: 978-84-479-4683-9
• CA: 188477

NOUS 
TÍTOLS
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L’atac al país  
dels gatmurais
Tòquio, 2020. Pànic a la ciutat! Una maledicció 
converteix els gats en estàtues. En Gatlock dirigeix 
la investigació per descobrir la veritat. Ell i els seus 
amics estan preparats per a qualsevol cosa. Fins i tot 
per enfrontar-se amb els terribles gatmurais.

Noves aventures de 
Gatlock, el sagaç detectiu 
amb moltes vides.  
En cadascuna d’elles 
s’enfrontarà amb  
un nou misteri.

Altres títols publicats
1. La desaparició dels ratolins                
ISBN/EAN: 978-84-479-4318-0
CA: 173520

2. El misteri de les croquetes             
ISBN/EAN: 978-84-479-4319-7
CA: 173521



Astrogames

El misteri dels minotaures

Viure a Pedrot, el darrer asteroide de la galàxia,  
és gairebé un malson. Sort que en Bico i la seva  
colla tenen una gran oportunitat: participaran  
als Astrogames. Ara bé, primer hauran de derrotar 
l’equip d’androides del trampós senyor Lingot.

El pimer partit intergalàctic dels Pedrots és a Kreta, 
un planeta habitat per éssers similars a braus.  
El problema és que el camp es transforma ben  
aviat en un laberint.

Fitxa tècnica
• Text: Leo Bican
• Il·lustracions: Pablo Broseta
• Edat: a partir de 8 anys
• Format: 140 x 210 mm
• Enquadernació: rústica
• N. de pàgines: 192, aprox.
• Il·lustracions: color
• PVP: 11,50 E amb IVA / 11,06 E sense IVA

1. Partit entre ferralla            
• ISBN/EAN: 978-84-479-4726-3
• CA: 188974

2. El misteri dels minotaures           
• ISBN/EAN: 978-84-479-4727-0
• CA: 188975

NOVA 
COL·LECCIÓ

Uneix-te  
a la competició  
més esbojarrada  
de la galàxia!

Partit entre ferralla
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En Tom viatja en el temps NOU 
TÍTOL

Antiga Grècia

En Tom i el seu gat s’han perdut  
i viatgen a través del temps!

Aconseguiràs trobar-los a cada 
pàgina? Posa a prova la teva 
agudesa visual: cerca més de 
cent objectes i personatges. 
Viatja en el temps i descobreix 
dades fascinants sobre grans 
civilitzacions del passat!

En Tom i el seu gat s’han perdut a través  
del temps i han fet cap a l’antiga Grècia.

Fitxa tècnica
• Text: Nosy Crow
• Il·lustracions: Fatti Burke
• Edat: a partir de 8 anys
• Format: 221 x 296 mm
• N. de pàgines: 48
• Enquadernació: cartoné
• Il·lustracions: color
• PVP: 14,90 E amb IVA / 14,33 E sense IVA

Antiga Grècia                
• ISBN/EAN: 978-84-479-4652-5
• CA: 182587

Viatja a l’antiga Grècia  
i descobreix dades fascinants 
sobre aquesta civilització.

Altres títols publicats

Antic Egipte
ISBN/EAN: 978-84-479-3978-7
CA: 164958 

Antiga Roma
ISBN/EAN: 978-84-479-4035-6
CA: 169260

La Xina de la dinastia Ming                
ISBN/EAN: 978-84-479-4275-6
CA: 173514
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Oriol Pelacanyes NOU 
TÍTOL

Fitxa tècnica
• Text: Eva Santana
• Il·lustracions: Jaume Bosch
• Edat: a partir de 10 anys
• Format: 140 x 205 mm
• N. de pàgines: aprox. 200 cada títol
• PVP: 11,80 E amb IVA / 11,35 E sense IVA

16. Salvem la Terra! Oriol i Lis al rescat
• Enquadernació: rústica
• Il·lustracions: color
• ISBN: 978-84-479-4679-2
• CA: 188098

Salvem la Terra!  
Oriol i Lis al rescat

L’Oriol Pelacanyes és un noi d’onze 
anys amb unes idees esbojarrades 
que creu que li solucionaran la vida. 
Històries plenes d’humor, emoció  
i un bon grapat d’il·lustracions que 
donen vida al text i esdevenen  
un conjunt inseparable.

L’Oriol s’adona que haurà de posar-se les piles si vol 
fer bé el treball que els han encarregat a classe,  
10 COSES QUE JO PUC FER PER SALVAR EL PLANETA, 
perquè a casa seva no hi té bons exemples: “Reduir 
el consum d’aigua? La meva mare té una llista de 
reproducció amb 175 cançons horroroses i no surt 
de la dutxa fins que no les ha cantades totes de dalt 
a baix. Reciclar les escombraries? A casa meva no 
diferencien entre una llauna i un tros de cartró,  
es pensen que tot està fet del mateix. Soc jo el pobre 
desgraciat que baixa les escombraries i es dedica  
a separar-les davant dels contenidors”.
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Format: 145 x 210 mm 
Enquadernació: flexibook
Il·lustracions: blanc i negre 
 
1. L’Oriol Pelacanyes  
   es vol fer d’or 
ISBN/EAN 978-84-479-2833-0
CA: 105580

2. Prou d’excuses! 
    Mètode Pelacanyes  
    per fer els deures
ISBN/EAN 978-84-479-2834-7
CA: 106196

3. Operació rescat. 
    Mètode Pelacanyes  
    per ser un heroi
ISBN/EAN 978-84-479-2892-7
CA: 107085

4. Creuer Paradís.
    Mètode Pelacanyes  
    per viure unes vacances  
    d’anunci
ISBN/EAN 978-84-479-2957-3
CA: 108407

5. Fora de joc! Mètode      
    Pelacanyes per ser  
    un crack del futbol 

ISBN/EAN 978-84-479-3044-9 
CA: 109932

6. Oriol i Lis, detectius.  
    Mètode Pelacanyes per  
    resoldre casos complexos 

ISBN/EAN 978-84-479-3083-8 
CA: 110425

7. Sarau a la neu! Com  
   convertir les vacances  
   en un caos 
ISBN/EAN 978-84-479-3282-5 
CA: 117010

8. L’Oriol Pelacanyes  
    va de colònies
ISBN/EAN: 978-84-479-3304-4
CA: 117695

9. Misteri a l’hospital.                 
    Quin sidral!
ISBN/EAN: 978-84-479-3566-6
CA: 120708

10. L’Oriol es fa youtuber
ISBN/EAN: 978-84-479-3661-8
CA: 150064

11. Un xef estrellat
ISBN/EAN: 978-84-479-3764-6
CA: 158707

12. L’embolic  
     del Maxi-Robot 
ISBN/EAN: 978-84-479-3968-8
CA: 164799

13. Projecte Lluna
ISBN/EAN: 978-84-479-4018-9 
CA: 165710

14. L’Oriol als Jocs   
   Olímpics (o no!)
ISBN/EAN: 978-84-479-4201-5
CA: 172280

15. Tancats a l’Escape Room
ISBN/EAN: 978-84-479-4315-9
CA: 173635

Altres títols publicats
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Llibres infantils  
amb elements especialsNOUS 

TÍTOLS

Fitxa tècnica
• Text: William Snow
• Il·lustracions: Alice Melvin
• Edat: a partir de 4 anys 
• Format: 245 x 295 mm 
• N. de pàgines: 34
• Enquadernació: cartoné 
• Il·lustracions: color 
• PVP: 17,90 E amb IVA / 17,21 E sense IVA

Un any al bosc del Ratolí
• ISBN/EAN: 978-84-479-4653-2
• CA: 182894

Un any al bosc  
del Ratolí
El Ratolí passeja pel bosc i visita els seus 
amics: la Guineu, l’Esquirol, l’Eriçó, la 
Llúdria, el Teixó... Sempre gaudeix del que 
ofereix la natura a cada estació: l’olor 
de les flors a la primavera, la dolçor dels 
fruits a l’estiu, els colors de les fulles a la 
tardor i l’escalfor de la llar quan fa fred  
a l’hivern. 

Si observeu amb atenció, podreu distingir 
la diversitat d’animals i plantes que 
podem trobar al bosc segons el mes de 
l’any. I sota les solapes descobrireu com 
és l’interior de les llars dels amics del 
Ratolí.

A LES DARRERES  PÀGINES TROBAREU DETALLATS, MES A MES,  QUINS ANIMALS  I PLANTES  PODEU VEURE  AL BOSC.
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Llibres infantils  
amb elements especials

Fitxa tècnica
• Text: N. M. Thal
• Il·lustracions: Mark Chambers
• Edat: a partir de 5 anys 
• Format: 243 x 280 mm 
• N. de pàgines: 28
• Enquadernació: cartoné 
• Il·lustracions: color 
• PVP: 16,90 E amb IVA / 16,25 E sense IVA

Superratolí i l’amenaça del volcà
• ISBN/EAN: 978-84-479-4655-6
• CA: 183576

Un any al bosc  
del Ratolí

Superratolí i l’amenaça  
del volcà
El crim va en augment a Ratòpolis. Miris on miris, 
hi ha algun perill. Però el volcà Fondue està a punt 
d’entrar en erupció! Podrà controlar la situació, en 
Superratolí? O potser serà massa per a un sol ratolí? 
En Superratolí necessita ajuda, però qui l’ajudarà?

Una trepidant nova 
aventura d’aquest 
fantàstic superheroi, 
plena de solapes per anar 
descobrint la història!

Altres aventures d’en Superratolí

Superratolí i el misteri del gran formatge
ISBN/EAN: 978-84-479-3977-0
CA: 164962 



AMB
SO

LA
PE

S

Llibres infantils  
amb elements especialsNOUS 

TÍTOLS

Fitxa tècnica
• Text: Danielle McLean
• Il·lustracions: Gareth Williams
• Edat: a partir de 2 anys 
• Format: 180 x 190 mm 
• N. de pàgines: 28
• Enquadernació: cartó 
• Il·lustracions: color 
• PVP: 11,50 E amb IVA / 11,06 E sense IVA

Bona nit, granja!
• ISBN/EAN: 978-84-479-4654-9
• CA: 183579

Bona nit, granja!
Els animals de la granja se’n van a dormir.  
Però abans es banyen i es renten les dents.  
Després es posen el pijama i llegeixen un conte. 

Un llibre amb solapes sobre les rutines de l’hora 
d’anar a dormir.

Aixeca les solapes  
i cap al llit!
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Fitxa tècnica
• Text: Maria Gianferrari
• Il·lustracions: Felicita Sala
• Edat: a partir de 6 anys 
• Format: 215 x 288 mm 
• N. de pàgines: 56
• Enquadernació: cartoné 
• Il·lustracions: color 
• PVP: 15,50 E amb IVA / 14,90 E sense IVA

Sigues un arbre!
• ISBN/EAN: 978-84-479-4649-5
• CA: 181248

Sigues un arbre!
Sigues un arbre!

Estira els braços cap al sol, tal com un arbre hi estira 
les branques. Fes arrels. Que s’enfonsin bé a la terra 
perquè puguis créixer fort.

Mira’t: ets un arbre. Ara mira al teu voltant. No estàs 
sol. Ets un entre molts arbres. Junts som un bosc.

Una crida a favor 
de la natura i de la 
coexistència respectuosa 
amb els éssers vius.

Àlbum Il·lustrat NOU 
TÍTOL



Llibres de Coneixements

Fitxa tècnica
• Text i il·lustracions: Philip Bunting
• Edat: a partir de 6 anys 
• Format: 240 x 295 mm 
• N. de pàgines: 40 
• Enquadernació: cartoné 
• Il·lustracions: color 
• PVP: 14,00 E amb IVA / 13,46 E sense IVA

Els microbis i tu
• ISBN/EAN: 978-84-479-4645-7
• CA: 181094

Els microbis i tu
Sabies que el teu cos conté milions d’éssers 
diminuts? Sí, està ple de microbis. Són 
imprescindibles per a la teva vida. 

Descobreix com t’afecten aquests hostes 
extraordinaris: els que et protegeixen de les 
malalties i els que només volen atacar-te,  
els que digereixen el teu esmorzar i els que són 
responsables de la pudor dels teus mitjons.

NOUS 
TÍTOLS
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Llibres de Coneixements

100È  ANIVERSARI  DEL DESCOBRIMENT DE LA TOMBA DE TUTANKAMON
Fitxa tècnica
• Text: Chris Naunton
• Il·lustracions: Guilherme Karsten
• Edat: a partir de 8 anys 
• Format: 190 x 260 mm 
• N. de pàgines: 48 
• Enquadernació: cartoné 
• Il·lustracions: color 
• PVP: 13,50 E amb IVA / 12,98 E sense IVA

El faraó Tutankamon ho explica tot!
• ISBN/EAN: 978-84-479-4684-6
• CA: 188476

El faraó Tutankamon ho 
explica tot! 
Soc el faraó Tutankamon, el famós rei nen. Per fi,  
jo mateix t’explicaré el que va passar de veritat  
a l’antic Egipte. O que la meva mòmia estava 
maleïda... Mentida! O que Howard Carter em  
va «descobrir» el 1922. Però si jo tenia claríssim  
on era des de feia segles. No facis cas del que 
t’hagin explicat sobre mi. Si vols saber alguna  
cosa de la meva vida, jo T’HO EXPLICARÉ TOT!

Un llibre ple d’humor 
ideal per conèixer  
i entendre la cultura, 
la vida quotidiana i els 
fets històrics principals 
de l’antic Egipte.
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Ala Delta

El mestre Batuta

Toc-toc

Fitxa tècnica
• Edat: a partir de 4 anys
• Format: 200 x 200 mm
• Enquadernació: rústica
• Il·lustracions: color
• PVP: 9,00 E amb IVA / 8,65 E sense IVA

1. El mestre Batuta
• Text: Ricardo Alcántara
• Il·lustracions: Montse Tobella
• N. de pàgines: 32
• ISBN/EAN: 978-84-479-4787-4
• CA: 189624

2. Toc-toc
• ISBN/EAN: 978-84-479-4788-1
• Text: Sergi Oms
• Il·lustracions: Cristina Zafra
• N. de pàgines: 32
• CA: 189625

NOU 
DISSENY

En un país imaginari, l’hivern està a punt d’acabar, però 
tot és ple de neu encara. Els arbres continuen adormits  
i la primavera sembla que no vol arribar. El mestre Batuta 
té una idea: «Com que als arbres els agrada ballar al 
compàs de la música, tocarem per a ells». I així, cada 
alumne del mestre Batuta ho prova per separat. Però els 
arbres no es desperten, la primavera no arriba. Fins que, 
tot d’una, el mestre decideix que toquin tots alhora.  
La música sona amb tanta força que se sent a l’altra 
banda de les muntanyes, més enllà de l’horitzó i al fons 
del mar. Ara sí: tots els arbres, tots tots, es desperten  
i s’espolsen la mandra. El sol treu el cap entre els núvols.

La neu cau de les branques. Els camps s’omplen de flors. 
Els animals surten dels seus caus i els arbres es posen  
a ballar... La primavera, per fi, ha arribat. Per celebrar-ho, 
el mestre Batuta decideix formar una orquestra amb tots 
els seus alumnes. 

Se sent a la porta «toc-toc».  
Qui deu ser? La mare s’hi acosta 
per veure qui ve. 

Potser és un pirata, potser  
és un follet, potser és un coala, 
potser és una bruixa, potser  
és un pingüí, potser és una fada, 
potser és un elefant...

Qui ve a veure el lector i a dir-li 
bona nit?

SÈRIE  
TARONJA

A PARTIR DE  
4 ANYS

3. La casa nova
• ISBN/EAN: 978-84-479-4789-8
• Text: Elisa Ramon
• Il·lustracions: Francesc Rovira
• N. de pàgines: 40
• CA: 189626
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La casa nova
El protagonista d’aquest conte està a punt 
d’anar a viure amb el seu pare en una casa 
nova. No té gaire clar si això serà una cosa 
bona per a ell o no. Té massa interrogants 
per resoldre: li agradarà la nova escola? 
Tindrà nous amics? Com seran els veïns?,  
i el barri? I... la casa..., tindrà monstres sota 
el llit? Amb el pas dels dies anirà resolent 
satisfactòriament tots els interrogants, fins 
que arribarà un dia que la «casa nova» ja serà 
simplement casa seva.

· NOVA SÈRIE PER ALS
  MÉS PETITS I PETITES!

· A PARTIR DE 4 ANYS
· LLETRA LLIGADA· LLETRA D’IMPREMTA

· LLETRA MAJÚSCULA
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Fitxa tècnica
• Edat: a partir de 6 anys
• Format: 130 x 200 mm
• Enquadernació: rústica
• Il·lustracions: color 
• PVP: 9,50 E amb IVA / 9,13 E sense IVA

61. La maleta del vell Pigat
• Text: Pep Molist
• Il·lustracions: Anna Font
• N. de pàgines: 56
• ISBN/EAN: 978-84-479-4189-6 
• CA: 172151

NOU 
DISSENY

La maleta  
del vell Pigat
En Pigat era un llop vell i cansat, i estava molt 
afamat... Quan en Pigat tenia gana, treia la maleta de 
sota el llit i sortia al bosc a buscar menjar. A la maleta 
hi duia el que li feia falta: ous per endolcir la veu, 
farina per enfarinar-se una pota, una disfressa d’àvia... 
Però va arribar un dia en què res d’això no li va servir 
per caçar i sort en va tenir de l’ajuda dels seus cosins. 
I aleshores en Pigat es va adonar que ser un llop 
solitari ja no era una bona opció, sinó que era molt 
millor tenir companyia.

Bons amics
En Jan està trist. Una colla d’animalons de tota mena 
que viuen al seu entorn se n’adonen i miren de 
descobrir què li passa i proven d’ajudar-lo, sense que 
ell ho sàpiga. Per fer-ho hauran d’ajuntar esforços  
i fer equip, tots els animals, des de les formigues al 
seu gos, passant per l’oreneta, porcs senglars,  
el pardal o la sargantana, entre d’altres. El mussol 
hi posarà la seva saviesa i la guineu, la seva astúcia. 
Entre tots, arriben a la conclusió que necessitaran 
l’ajuda del sol, el vent i les estrelles perquè al Jan  
li arribin les sensacions de la natura per millorar  
el seu estat anímic.

SÈRIE  
ROJA

Ala Delta

A PARTIR DE  
6 ANYS

62. Bons amics
• Text: Òscar Vendrell
• Il·lustracions: Ferran Orta
• N. de pàgines: 56
• ISBN/EAN: 978-84-479-4664-8
• CA: 187739
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Fitxa tècnica
• Edat: a partir de 8 anys
• Format: 130 x 200 mm
• Enquadernació: rústica
• Il·lustracions: blanc i negre
• PVP: 9,90 E amb IVA / 9,52 E sense IVA

52. Mar de lletres
• Text: Jordi Cervera
• Il·lustracions: Roger Olmos
• N. de pàgines: 80
• ISBN/EAN: 978-84-479-4616-7 
• CA: 180473

SÈRIE  
BLAVA

El bandit i les bessones 
Mataquín
Un bandit honorable, una illa plena d’enigmes i dues 
bessones molt enginyoses són les claus d’aquest 
divertit llibre ple de documents i pistes que portaran 
els lectors a intentar resoldre un segrest. La solució 
cal cercar-la entre retalls de premsa, atestats policials, 
diaris personals i fins i tot receptes de cuina vegana. 
Tot plegat, una aventura veritablement esbojarrada!

53. El bandit i les bessones Mataquín
• Text: Oriol Canosa
• Il·lustracions: Cuchu
• N. de pàgines: 216
• ISBN/EAN: 978-84-479-4786-7
• CA: 189479

A PARTIR DE  
8 ANYS

· AUTORS I IL·LUSTRADORS
  DE PRIMERA FILA· S’HI INCLOUEN ICONES   PER IDENTIFICAR FÀCILMENT 

  ELS CONTINGUTS I ELS   GÈNERES LITERARIS

Mar de lletres
Randemar és un poble mariner de cases petites  
de parets blanques, molt molt blanques, que 
reflecteixen tota la llum del sol. I les teulades són  
de colors diferents. Totes menys una, la de la casa del 
protagonista que narra la història, en Quimet, que és 
blanca. En Quimet, quan no té escola, surt a pescar 
amb la barca amb el seu pare i el seu avi fins que  
un dia passa un fet sorprenent: a la xarxa no hi ha  
ni un peix, sinó lletres, moltes lletres. Què en faran,  
de tantes lletres? En Quimet té una idea...
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NOU 
DISSENY

Ala Delta

Fitxa tècnica
• Edat: a partir de 10 anys
• Format: 130 x 200 mm
• Enquadernació: rústica
• Il·lustracions: blanc i negre
• PVP: 10,20 E amb IVA / 9,81 E sense IVA

55. El País de les Coses Impossibles
• Text: Francesc Puigpelat
• Il·lustracions: Cristina Picazo
• N. de pàgines: 152
• ISBN/EAN: 978-84-479-4651-8 
• CA: 182288

56. L’equip de les noies
• Text: Pasqual Alapont
• Il·lustracions: Julia Cejas
• N. de pàgines: 144 
• ISBN/EAN: 978-84-479-4785-0
• CA: 189478

L’equip de les noies 
A la Marina li agrada molt jugar a futbol. Un dia 
demana als nois de l’escola d’afegir-se al partidet 
que juguen, però ells li diuen que, si vol jugar, que 
faci de portera. Amb la seva habilitat, la Marina aviat 
els demostrarà que juga millor que qualsevol d’ells, 
cosa que no es prenen gens bé. Farta del menyspreu, 
la Marina acabarà formant un equip  de noies que 
desafiarà l’equip dels nois en un partit que a l’escola 
se celebra com si fos una final de la Champions.

El País de les Coses 
Impossibles
Un dia els pares de la Sara i el Daniel, bessons  
de dotze anys, decideixen fer un viatge de deu  
dies a París durant les vacances. Els bessons no  
volen anar-hi de cap manera. Quan proposen  
de quedar-se, els pares repliquen amb l’argument 
habitual: «és impossible» que uns nens de dotze  
anys es quedin sols a casa. 

SÈRIE  
VERDA
A PARTIR DE  

10 ANYS
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Creus a la sorra 

Fitxa tècnica
• Format: 130 x 215 mm
• Enquadernació: rústica
• Il·lustracions: blanc i negre
• PVP: 11,00 E amb IVA / 10,58 E sense IVA

90. Creus a la sorra
• Text: Daniel Hernández Chambers
• Edat: a partir de 12 anys
• N. de pàgines: 104 
• ISBN/EAN: 978-84-479-4756-0
• CA: 189039

L’estiu de 1907, en Kyran acaba de fer onze anys 
i s’ha convertit en el carter suplent de Sligo, una 
població del nord-oest d’Irlanda. La seva feina 
suposa una gran responsabilitat, perquè reparteix 
el correu de molts emigrants que escriuen a les 
seves famílies des dels Estats Units. La mare de  
la seva amiga Aileen rep periòdicament cartes  
del seu marit, fins que un dia passa una cosa que 
nwo estava prevista.

La Llum del Far
A PARTIR DE 12 ANYS

NOU 
DISSENY

Un accident desafortunat.
Una decisió arriscada.
Un primer amor.
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Llibres  
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LLETRA
DE PAL

Petits Mons           

Fitxa tècnica
• Text: equip Baula
• Edat: a partir de 3 anys
• Format: 210 x 210 mm
• Enquadernació: rústica
• N. de pàgines: 16
• Il·lustracions: color
• ISBN/EAN: 978-84-479-2244-4
• CA: 071637

Celebrem Sant Jordi

LLETRA
LLIGADA

Petits Contes          

Fitxa tècnica
• Text: popular
• Il·lustracions: Bernadette Cuxart
• Edat: a partir de 3 anys
• Format: 210 x 210 mm
• Enquadernació: rústica
• N. de pàgines: 16
• Il·lustracions: color
• ISBN/EAN: 978-84-479-2282-6
• CA: 071620

La llegenda de Sant Jordi 

LLETRA
LLIGADA

Contes Desexplicats  

Fitxa tècnica
• Text: Vivim del Cuentu
• Il·lustracions: Rocio Bonilla
• Edat: a partir de 5 anys
• Format: 240 x 240 mm
• Enquadernació: rústica
• N. de pàgines: 32
• Il·lustracions: color
• ISBN/EAN: 978-84-479-2731-9
• CA: 105016

Sant Jordi a la Cova del Drac
Àlbums

Fitxa tècnica
• Text: Anne-Gaëlle Balpe 
• Il·lustracions: Guillaume Plantevin 
• Edat: a partir de 5 anys
• Format: 237 x 271 mm
• Enquadernació: cartoné
• N. de pàgines: 36
• Il·lustracions: color
• ISBN/EAN: 978-84-479-3770-7
• CA: 161248

L’aventura de l’heroic cavaller 
Filibert per vèncer el drac i acabar 
amb l’avorriment 
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LLETRA
LLIGADA

Els Contes del Follet             

Fitxa tècnica
• Text: Elena Ferro
• Il·lustracions: Subi
• Edat: a partir de 5 anys
• Format: 240 x 240 mm
• Enquadernació: rústica
• N. de pàgines: 32
• Il·lustracions: color
• ISBN/EAN: 978-84-479-2730-2
• CA: 105015

Sant Jordi 

CONTÉCD

LLETRA
LLIGADA

Fitxa tècnica
• Text: Oriol Toro                                                 
• Il·lustracions: Noe Bofarull                    
• Edat: a partir de 3 anys
• Format: 220 x 220 mm
• Enquadernació: cartoné                                       
• N. de pàgines: 48
• Il·lustracions: color
• ISBN/EAN: 978-84-479-3305-1
• CA: 117849  

Dracs, princeses i cavallers

Cantem

LLETRA
LLIGADA

Fitxa tècnica
• Text: Xavier Blanch
• Il·lustracions: Francesc Rovira
• Edat: a partir de 5 anys
• Format: 205 x 205 mm
• Enquadernació: rústica
• N. de pàgines: 32
• Il·lustracions: color
• ISBN/EAN: 978-84-479-3165-1
• CA: 111535

Sant Jordi, la princesa i en Roderic

LLETRA
LLIGADA

Capsa de Contes          

Fitxa tècnica
• Text: Pep Molist
• Il·lustracions: Valentí Gubianes
• Edat: a partir de 5 anys
• Format: 200 x 200 mm
• Enquadernació: rústica
• N. de pàgines: 32
• Il·lustracions: color
• ISBN/EAN: 978-84-479-3164-4
• CA: 111534

El meu primer llibre de Sant Jordi
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LLETRA
LLIGADALLETRA

LLIGADA

Capsa de Contes         

Fitxa tècnica
• Text: Joan Maragall
• Il·lustracions: Subi
• Edat: a partir de 5 anys
• Format: 205 x 205 mm
• Enquadernació: cartoné
• N. de pàgines: 32
• Il·lustracions: color
• ISBN/EAN: 978-84-479-2251-2
• CA: 071873

Fitxa tècnica
• Text: Pep Molist
• Il·lustracions: Bernadette Cuxart
• N. de pàgines: 32
• Edat: a partir de 5 anys
• Format: 200 × 200 mm
• Enquadernació: rústica
• Il·lustracions: color
• ISBN/EAN: 978-84-479-3056-2
• CA: 110957

Avui és Sant Jordi Parrac, el fill del drac

LLETRA
LLIGADA

Fitxa tècnica
• Text: Pep Molist                                                   
• Il·lustracions: Bernadette Cuxart                       
• Edat: a partir de 5 anys
• Format: 200 x 200 mm
• Enquadernació: rústica                                       
• N. de pàgines: 32
• Il·lustracions: color
• ISBN/EAN: 978-84-479-3301-3
• PVP: 7,20 E amb IVA / 6,92 E sense IVA          
• CA: 117692  

La Jordina i el drac Parrac                                 
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Criatures

Fitxa tècnica
• Text: Mar Pavón 
• Il·lustracions: Francesc Rovira 
• Edat: a partir de 6 anys
• Format: 240 x 240 mm
• Enquadernació: rústica
• N. de pàgines: 32
• Il·lustracions: color
• ISBN/EAN: 978-84-479-3620-5
• CA: 149558

El drac fa clac-clac

Ala Delta Sèrie Roja

Fitxa tècnica
• Text: Josep-Francesc Delgado
• Il·lustracions: Mercè Arànega
• Edat: a partir de 5 anys
• Format: 130 x 200 mm
• Enquadernació: rústica
• N. de pàgines: 56
• Il·lustracions: color
• ISBN/EAN:  978-84-479-1951-2
• CA: 071234

Fitxa tècnica
• Text: Lola Casas
• Il·lustracions: Carmen Queralt
• Edat: a partir de 5 anys
• Format: 130 x 200 mm
• Enquadernació: rústica
• N. de pàgines: 32
• Il·lustracions: color
• ISBN/EAN: 978-84-479-1991-8
• CA: 071236

El petit Sant Jordi Visca Sant Jordi!
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Ala Delta Sèrie BlavaAla Delta Sèrie Roja

Fitxa tècnica
• Text: Mercè Canals
• Il·lustracions: Lluís Farré
• Edat: a partir de 5 anys
• Format: 130 x 200
• Enquadernació: rústica
• N. de pàgines: 48
• Il·lustracions: color
• ISBN/EAN: 978-84-479-2264-2
• CA: 071239

Fitxa tècnica
• Text: Joaquim Carbó
• Il·lustracions: Francesc Rovira
• Edat: a partir de 8 anys
• Format: 130 x 200 mm
• Enquadernació: rústica
• N. de pàgines: 68
• Il·lustracions: blanc i negre
• ISBN/EAN: 978-84-479-1993-2
• CA: 072237

L’excavaller sant Jordi Sant Jordi mata l’aranya!
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