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INFANTIL

Contes rimats amb espectaculars troquells.  

Contenen informació sobre els hàbitats dels animals.

Carmen Saldaña
Estrella Polar     12 pàg.     10,95 €

Bona nit, oceà
9788491379379
Bona nit, bosc
9788491379386 

Per a conèixer els ritmes de l’any.

Marisa Morea
Estrella Polar    8 pàg.    10,95 €

Flor de primavera
9788413892481     
Sol d’estiu
9788413892498

I van arribar els dracs
Benji Davies, N. Kefford i L. Moore
Estrella Polar     9788413891156     28 pàg.     11,95 €
Text rimat i amb il·lustracions molt acolorides 
perquè s’entusiasmin amb els dracs.

Un món meravellós
J. S. Pinillos     Il·l: Ana Sáez de l’Arc 
Estrella Polar     9788413890319     48 pàg.     15,95 €
Un conte sobre la diversitat i l’autoestima,  
i sobre l’aventura de ser diferent.

T’estimaré sempre, petitó
Debi Gliori
Estrella Polar     9788415790822     26 pàg.     6,95 €
Una història sobre l’amor incondicional en text 
rimat.

El llibre de la caca
Diversos autors
Estrella Polar     9788413892894     12 pàg.     12,95 €
Conte en vers, amb mecanismes, en el qual els 
animals ensenyen com són les seves caques.

El meu primer llibre de 
bolets
Gina Samba     Il·l.: Mercè Tous
Estrella Polar     9788413892542     20 pàg.     8,95 €
Llibre amb solapes per a descobrir el fascinant 
món dels bolets.

Colors
Joana Santamans
Estrella Polar     9788413893983     42 pàg.     12,95 €
Aproximació artística als primers conceptes 
per a que els més petits vegin les múltiples 
tonalitats d’un mateix color.

Un llibre que motivarà els infants a anomenar a imitar 
els seus sons i a aprendre de manera natural.
Anna Simeone
Estrella Polar     14 pàg.     8,95 €

Com sona 
la casa?
9788418443299     
Com sona 
la granja?
9788418443282     

Llibres amb fotografies reals i solapes de tela.
Estrella Polar     10 pàg.     9,95 €

Els animals  
del bosc
9788413890159     
Els animals  
del jardí     
9788413890142     

Contes
Tot cartró
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INFANTIL i PRIMER CICLE

Primers lectors 

Les Fantasticotes
Col·lecció de petits protagonistes que interactúen amb les seves mascotes. Lletres en majúscula, frases rimades i 
vocabulari senzill.

Laura Vila     Il·l.: David Pavón
Estrella Polar     48 pàg.     6,95 €

1. La Vera i la sorpresa de la peixera
9788413894553

2. En Flavi i el secret del terrari
9788413894560

3. L’Omar i el passeig lunar
9788413894898

DytectiveU
Relats, de la lingüista i premiada Luz Rello, basats en la investigació 
científica sobre la dislèxia i en els patrons de lectura que tots els infants 
utilitzen quan comencen a llegir. 
La presentació d’un text té efectes en el rendiment lector, en persones 
amb i sense dislèxia: l’elecció de la tipografia i la seva mida, els espais entre 
lletres i paraules, la longitud dels textos, fins i tot, els colors utilitzats. 
També hi ha factors lingüístics que ajuden a la comprensió: morfología 
simple, sintaxis senzilla, destacat de les paraules clau, etc.

Luz Rello     Il·l.: Mike Bonales
Estrella Polar     48 pàg.     8,95 €

Cullera de sopa
M. Àngels Ollé      
Il·l.: Carme Solé Vendrell
Estrella Polar     9788491378693     96 pàg.     13,95 €
Un nen que crida els tripulants d’una 
barqueta, que són massa lluny; un aprenent 
de barber, una mona de Pasqua feta de coses 
bones i uns infants que juguen a casa són els 
protagonistes d’aquestes 4 històries perquè 
els més petits aprenguin conceptes bàsics com 
«dins» i «fora», «a prop» i «lluny», «aquí» i «allà».
 
Amb lletra de pal.

Contes clàssics 
Llibres amb textures per a mans inquietes.

Estrella Polar     12 pàg.     14,90 €

Les nostres tradicions
Per redescobrir els millors contes i cançons  
de la tradició catalana en versions genuïnes.

En Polzet
Ilaria Falorsi
9788418134968 

La mongetera mágica
Laurent Richard
9788499327822

Col·lecció amb més de 15 títols!

Noemí Fernández     Il·l.: Roser Argemí
Estrella Polar     16 pàg.     7,95 €

La mona de Pasqua
9788418443213 

El tió
9788418443763

Col·lecció amb més de 12 títols!

El misteri de l’ou
9788491377092

El misteri de l’antídot blau
9788491377108
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Contes i àlbums il·lustrats

La mama va pondre un ou! O com es fan  
els nens
Babette Cole
Estrella Polar     9788413892610     40 pàg.     14,90 €
Un clàssic de la literatura infantil que aborda un tema delicat amb 
humor i molt sentit comú.

Sabates noves
Neus Moya     Il·l.: Júlia Solans
Estrella Polar     9788413890784     40 pàg.     13,95 €
El moment de canviar el calçat està ple de simbolisme: unes sabates 
noves per a córrer, jugar, créixer. Aquest llibre és un homenatge a la 
infància, al moviment i a l’expressió lliure dels nens i les nenes.

Un talp a l’Antic Egipte
Martí Gironell     Il·l.: Coaner Codina
Estrella Polar     9788413891804     32 pàg.     13,95 €

Un talp a l’Antiga Roma
Martí Gironell     Il·l.: Coaner Codina
Estrella Polar     9788413894775     32 pàg.     13,95 €

El talp Felip torna a visitar el jardí dels seus amics Quique i Teo i 
els proposa viatjar en el temps fins a l’Antic Egipte i l’Antiga Roma. 
Coneixeran els indrets i les construccions més emblemàtiques. 
Aprendran secrets i resoldran enigmes.

El fil invisible de l’amor
Corrinne Averiss     Il·l.: Kirsti Beautyman
Estrella Polar     9788413891651     32 pàg.     14,90 €
Un conte per a abordar d’una forma reconfortant el complicat tema de 
la separació i l’ansietat, a partir de la història de Tess, una nena que ha 
de començar el col·legi per primera vegada.

La terra dels núvols
Maria Barbal     Il·l.: Áurea López
Estrella Polar     9788413892948     32 pàg.     13,95 €
Nel és un núvol petit que neix a mig abril. De seguida descobrirà que 
les plantes, els arbres, els rius i els humans necessiten l’aigua que en 
Nel i altres núvols tenen emmagatzemada en la panxa.

Mare Terra, la nostra llar
Ayesha L. Rubio
Estrella Polar     9788413892214     32 pàg.     15,95 €
Recull cites de rellevants personalitats relacionades amb l’activisme 
ecològic, acompanyades d’il·lustracions que se centren en la natura: 
Jane Goodall, Jacques-Yves Cousteau, David Attenborough, Greta 
Thunberg o Félix Rodríguez de la Font.

Dormir sense por
Laura Pazos     Il·l.: Marta Moreno
Estrella Polar     9788413891668     40 pàg.     13,95 €
La Nina és una nena riallera i valenta, però quan arriba la nit i la llum 
de la seva tauleta de nit s’apaga, la senyora Por es cola per una escletxa 
de la seva habitació, s’asseu a un cantó del llit i no la deixa dormir! 
Aconseguirà la Nina espantar les seves pors i descansar plàcidament?

PRIMER i SEGON CICLE
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C O N T E S  I  À L B U M S  I L · L U S T R A T S

La llista màgica d’animals
Andreu Buenafuente     Il·l.: Grillo en casa
Estrella Polar     9788413892221     48 pàg.     15,95 €
Una història tendra, esbojarrada, màgica i plena d’animals. Conté un 
annex amb la llista completa de tots els animals del món (més algun 
intrús que cal descobrir).

Immobiliària Talp S. A.
Gemma Camblor i Esther Gili
Estrella Polar     9788413894836     40 pàg.     14,90 €
La tardor ha començat i el Blai Ratolí torna a casa d’un dels seus 
llargs viatges d’exploració. Ha arribat el moment de preparar-se per a 
l’arribada del fred. També ajudarà els veïns a trobar el seu lloc al Gran 
Bosc i arribarà una feina inesperada.
Una història de superació i amistat protagonitzada per animals.

El mitjó perdut
Lawrence Schimel     Il·l.: Luciano Lozano
Estrella Polar     9788413894911     48 pàg.     14,90€
Un veí és qui viu amb altres éssers en un mateix indret, ja sigui un 
barri, un poble o un edifici. Però sovint no saben res del qui viu a prop.
Una meravellosa historia entre éssers molt diferents.

Necessito un cul nou
Dawn McMillan     Il·l.: Ross Kinnaird     
Estrella Polar     978-84-1389-471-3     40 pàg.     14,90 €
Un nen descobreix que té un gran problema: té una escletxa a la part del 
darrere! Tan bon punt se n’adona, intentarà trobar-hi solució. Escollirà un 
cul amb armadura? O un amb propulsió? Potser un robòtic o multicolor?
Un conte per dir les paraules del cos pel seu nom i perdre la vergonya 
amb humor.

L’any del Blauet
Jaume Cabré     Il·l.: Pep Boatella
Estrella Polar     9788491377641     48 pàg.     13,95 €
Un delicat àlbum il·lustrat del reconegut escriptor català.
Quan el Blauet va decidir deixar la selva i conèixer món, va haver 
d’aprendre molt sobre els costums del fred i de la calor al nostre país. 
A la selva, el temps sempre era el mateix, però aquí el pas de les 
estacions ho feia tot més emocionant.

Sempre amb tu
María Leach     Il·l.: Katia Klein
Estrella Polar     9788413891842     48 pàg.     13,95 €
Un àlbum il·lustrat escrit en vers, alhora delicat i contundent, sobre el 
dol, la mort i la pèrdua.

Granota de Tres Ulls
Olga de Dios
Estrella Polar     9788413891514     44 pàg.     13,95 €
La Granota de Tres Ulls creix en un indret contaminat. Salta ben amunt per 
entendre què està passant. Ben aviat descobreix que vol canviar les coses. 
Tercer títol de la col·lecció que tracta de la diversitat i les diferències. 
Amb text rimat.

RECORDA: 
Monstre Rosa
9788491377030
Ocell Groc
9788491379720

PRIMER i SEGON CICLE
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C O N T E S  I  À L B U M S  I L · L U S T R A T S

L’illa
Anna Casals     Il·l.: Paolo Ferri
Estrella Polar     9788413893341     64 pàg.     15,95 €
A mig camí entre àlbum i còmic, L’Illa funciona com a metàfora de 
la Terra. Es tracta d’una illa verda, rodona, que està situada enmig 
de l’oceà. Una història sobre l’evolució del coneixement humà i les 
conseqüències del progrés il·limitat.

El meu amic i jo
Montserrat Roig     Il·l.: Beatriz Castro
Estrella Polar     9788418443619     32 pàg.     13,95 €
En Jips i en Jeps son amics des de fa una pila d’anys. Son com carn i 
ungla i sempre ho fan tot junts. A més tots dos tenen moltíiiiissima força i 
això encara els fa més especials. Però un dia un company de l’escola els fa 
una pregunta que farà trontollar la seva sòlida amistat.

Soc dona
Elena Pancorbo
Estrella Polar     9788413891835     32 pàg.     15,95 €     TERCER CICLE
Una carta d’afirmació i ànim creada a partir de citacions de dones que 
ens van obrir camí, van ser exemples a seguir i van transformar la 
societat.

Laberint de l’ànima 
Anna Llenas
Fanbooks     9788416297696     128 pàg.     21,95 €       TERCER CICLE
Un deliciós recorregut per les emocions de l’ésser humà, una obra 
descriptiva i poètica al mateix temps, que ens ajuda a reflexionar, 
identificar i fins i tot gestionar el nostre món interior, el nostre laberint.

Sant Jordi, la princesa  
i el drac
Marc Donat     Il·l.: Sandra de la Prada
Estrella Polar     9788418134203     24 pàg.     9,95 €
Sant Jordi i la princesa aconsegueixen derrotar 
el drac que està arrasant les collites i devorant 
el bestiar d’una vila catalana.

La llegenda de Sant Jordi
Màrius Serra     Il·l.: Cristina Losantos
Estrella Polar     9788416520206     24 pàg.     7,95 €
La tradicional llegenda explicada amb rimes.

En Jordi i el drac petaner 
Pilar Rahola     Il·l.: César Barceló
Estrella Polar     9788413890562     192 pàg.     19,95 €
Recull de set contes protagonitzats pel Jordi 
i el seu drac de peluix, en Dent de Foc, que 
gràcies al follet dels somnis aconsegueix 
convertir-se en un gran drac. Tots dos junts 
viatgen pel país dels mons perduts per lluitar 
contra els mags que els fan desaparèixer. Cada 
conte explica l’aventura dels dos protagonista 
en un d’aquests mons.

RECORDA
El meu primer llibre de Sant Jordi 
9788491374527
La llegenda de Sant Jordi
9788490573594

Llibres de Sant Jordi

SEGON i TERCER CICLE
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De mica en mica. Contes 
tradicionals per a primers 
lectors
Roser Argemí     Il·l.: Noemí Fernández
Estrella Polar     9788413893372     208 pàg.     15,95 €
contes basats en cançons i en tradicions 
catalanes amb textos senzills, en lletra de 
pal i lligada, per a nens i nenes que estan 
aprenent a llegir: «En Patufet», «Sol solet», «El 
Carnestoltes», «La mona de Pasqua», «El tió» i 
altres.

Un cistell de cireres
Alba Castellví     Il·l.: Albert Arrayás
Estrella Polar     9788491373605     96 pàg.     14,90 €
Set contes que tracten temes com l’autonomia, 
l’autoestima, l’esforç, la frustració i l’oci 
electrònic.

Cap de grills
Estel Solé Casadella     Il·l.: Katia Klein
Estrella Polar     9788413893389     112 pàg.     17,95 €
Contes de valors amb manualitats, per imaginar 
i crear.

Els contes de sempre
Pilarín Bayés
Estrella Polar     9788490572566     320 pàg.     14,90 €
La col·lecció de contes clàssics i inoblidables 
interpretats per una de les il·lustradores 
catalanes més importants i reconegudes.
«La Caputxeta Vermella», «Els tres porquets», 
«En Patufet», «La Blancaneu», E«l gat amb 
botes», «La Ventafocs» i molts més...

PRIMER i SEGON CICLE

Reculls de contes

Contes per estimar-te millor
Il·l.: Raquel Díaz Reguera
9788491376385     208 pàg.

Contes per a nenes i nens feliços
Il·l.: Gemma Capdevila
9788418134111     176 pàg.

Contes per a tenir valor
Il·l.: Gemma Capdevila
9788413891026     176 pàg.

Educació en valors

Primer llibre: autoestima
Segon llibre: valors
Tercer llibre: empoderament

Cada volum inclou 35 històries  
acompanyades d’una reflexió.

Àlex Rovira i Francesc Miralles
Estrella Polar     17,95 €     TERCER CICLE
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R E C U L L S  D E  C O N T E S

PRIMER i SEGON CICLE

Altres reculls de contes

Contes per salvar el planeta
Anna Casals i Paolo Ferri     Il·l.: Cris Ramos
Estrella Polar     9788418134425     112 pàg.     15,95 €
A través de sis contes on la natura, els animals i els nens són els 
protagonistes, aquest llibre il·lustrat planteja els principals problemes 
mediambientals a què ens enfrontem.
Cada conte va acompanyat d’unes pàgines informatives i de reflexió: 
breu explicació del problema mediambiental que planteja el conte a  
través de gràfics i il·lustracions, els petits gestos que poden generar 
grans canvis i una presentació de projectes que ja s’estan  
desenvolupant.
Guia de lectura disponible.

Avui seré millor que ahir
Jesús Ballaz     Il·l.: Pep Montserrat
Estrella Polar     9788418443510     128 pàg.     14,90 €
Vint-i-cinc contes per cultivar en els nens i nenes un caràcter fort, 
perquè puguin assolir la millor versió d’ells mateixos.

Contes extraordinaris per a famílies  
no ordinàries
Elisa Binda     Il·l.: Mattia Perego
Estrella Polar     9788418135668     176 pàg.     17,95 €
Deu contes per explicar als infants que totes les famílies són  
màgiques!

Contes de Lucía, mi pediatra
Cada volum inclou cinc contes que presenten informació adaptada als infants sobre la seva salut física  
i emocional, perquè entenguin millor com funciona el cos i la ment durant cada època de l’any.  
Lucía explica amb detall i tendresa l’otitis, l’al·lèrgia, l’analítica, la importància de menjar verdures  
de temporada, etc.

Lucía Galán     Il·l.: Núria Aparicio
Estrella Polar     80 pàg.     14,90 €

Contes de primavera de Lucía, mi pediatra
9788413894188

Contes d’estiu de Lucía, mi pediatra
9788413893037     

Contes de tardor de Lucía, mi pediatra
9788413890289

Contes d’hivern de Lucía, mi pediatra
9788413894171
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Gianni Rodari
Reculls de contes i faules que t’obriran les portes al món del mestre  
de la literatura fantàstica.
Guies de lectura disponibles.

Els contes de la fantasia
Estrella Polar     9788491370758     144 pàg.     13,95 €     SEGON CICLE

Contes escrits a màquina
Estrella Polar     9788492671632     192 pàg.     9,95 €     TERCER CICLE

Agu trot
Estrella Polar     9788499320854     64 pàg.     7,50 €     
SEGON CICLE

Matilda
Estrella Polar     9788490572955     240 pàg.     10,95 €     
TERCER CICLE

La meravellosa medicina  
d’en Jordi 
Estrella Polar     9788490572962     112 pàg.     9,95 €     
TERCER CICLE

Les bruixes
Estrella Polar     9788418135491     224 pàg.     11,95 €     
TERCER CICLE

Roald Dalh
Imprescindible dins qualsevol itinerari lector, els seus relats es caracteritzen per la seva diversitat, pel seu 
enginy i, per damunt de tot, per la traça de mantenir l’enjòlit fins el final 
inesperat.
Guies de lectura disponibles.

Grans autors universals  
de literatura infantil contemporània
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LITERÀRIES

Narratives literàries
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G R A N S  A U T O R S  U N I V E R S A L S  D E  L I T E R A T U R A  I N F A N T I L  C O N T E M P O R À N I A

Cornelia Funke
Els seus mons fantàstics estan farcits d’elements que formen part  
de la tradició del gènere com les fades, el bosc, l’ogre i els poders sobrenaturals.

Sèrie Caçadors de fantasmes
Quan en Tomàs baixa al soterrani de casa seva, es queda ben esgarrifat: al seu traster s’hi amaga un fantasma. Decidit a fer-lo fora, demana 
ajuda a l’Esclarmonda Cordomí, una experta en la caça. Però ben aviat, en conèixer millor el fantasma, tots tres formaran el millor equip.

Cornelia Funke
Estrella Polar     7,95 €      TERCER CICLE

Els caçadors de fantasmes corren perill
9788499322896     192 pàg.

Els caçadors de fantasmes i el castell del terror
9788492671298     128 pàg.

Els caçadors de fantasmes i la columna de foc
9788499320762     144 pàg.

Els caçadors de fantasmes i la pista glaçada
9788492671304     152 pàg.
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El senyor dels lladres
Estrella Polar     9788490573464     408 pàg.     11,95 €     TERCER CICLE
Els germans orfes Prosper i Bonifazius han fugit de casa de la seva 
cruel tieta després de saber que els vol separar. Els nois aconsegueixen 
arribar amb tren a Venècia, on coneixeran el Senyor dels Lladres, un 
misteriós jove que gràcies a petites heroïcitats es converteix en el cap 
de la colla de nens i nenes amb què viuen Prop i Bo. PEL·LÍCULA

El príncep dels lladres
(2006)

Harry Potter
Labutxaca     

Harry Potter i la pedra filosofal
978-84-17420-73-4     304 pàg.     7,95 €

Harry Potter i la cambra secreta
978-84-17420-74-1     336 pàg.     7,95 €

Harry Potter i el pres d’Azkaban
978-84-17420-75-8     416 pàg.     8,95 €

Harry Potter i el calze de foc
978-84-17420-76-5     704 pàg.     12,95 €

El porquet de Nadal
Estrella Polar     9788413890500     320 pàg.     18,95 €
Una aventura sobre l’amor d’un nen per la seva joguina més 
preuada i fins on és capaç d’arribar per recuperar-la. La joguina 
es perd durant la nit de Nadal i el Porquet de Nadal l’ajudarà a 
recuperar-lo.

J. K. Rowling
  Per endinsar-se a projectes literaris màgics!
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LITERÀRIES

LES PEL·LÍCULES 

dels set llibres estan en català
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G R A N S  A U T O R S  U N I V E R S A L S  D E  L I T E R A T U R A  I N F A N T I L  C O N T E M P O R À N I A

La Follet de la Veritat
Matt Haig     Il·l.: Chris Mould
Estrella Polar     9788413891743     128 pàg.     11,95 €     SEGON CICLE
La Follet de la Veritat està obligada a ser sempre sincera i això la fica en 
un munt d’embolics, perquè la veritat de vegades fa mal. La follet haurà 
d’aprendre a estimar-se ella mateixa, tot i la seva peculiaritat.

La Follet de la Veritat va a l’escola
Matt Haig     Il·l.: Chris Mould
Estrella Polar     9788413892092     128 pàg.     11,95 €     SEGON CICLE
La nostra follet descobrirà, entre classe i classe, que l’escola és un lloc 
meravellós per aprendre la importància de l’amistat i trobar el valor per 
ser un mateix.

L’Evie i els animals
Matt Haig     Il·l.: Emily Gravett
Estrella Polar     9788418134692     288 pàg.     14,90 €     TERCER CICLE
L’Evie, de deu anys, té un supertalent: pot parlar amb els animals i 
escoltar els seus pensaments. Sorprenent, oi? Un dia, a l’escola, allibera 
la Kahlo, una conilla d’una petita gàbia, i es fica en un gran embolic. 
El pare de l’Evie i la seva àvia asseguren que el seu talent és una 
maledicció; mai no l’ha de tornar a utilitzar. Fins que un any més tard 
les mascotes del seu carrer comencen a desaparèixer... Podrà l’Evie 
salvar-les abans que no sigui massa tard?
Guia de lectura disponible.

RECORDA:
Un noi anomenat Nadal     
9788491371199      TERCER CICLE

Guia de lectura disponible.

La noia que va salvar el Nadal  
9788491379317

El Pare Noel i jo  
9788418135521

Matt Haig
Els relats màgics de Matt Haig, emocionants i enginyosos, connecten molt bé 
amb els joves lectors. Posen en valor l’amistat, la valentia i el treball en equip.

Contes en vers  
amb l’estil entranyable 

de Matt Haig
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Els caçadors de bunyols
Víctor Aldea
Estrella Polar     9788490570029     32 pàg.     6,95 € 
La gallineta Rita i els seus amics han fet bunyols. Però els han quedat tan 
escarransits que decideixen farcir-los de vent per arreglar-ho!

La lletra A que no volia ser vermella
Jordi Cornudella Martorell
Estrella Polar     9788490575093     32 pàg.     7,95 €
Al País de les Lletres, la lletra A descobreix amb la lletra Xeix i unes 
altres amigues un joc més divertit que el joc de fet i amagar.

La Martina va al cau
Guillem Terribas
Estrella Polar     9788491378594     64 pàg.     11,95 € 
La Martina acaba de fer sis anys. Els seus pares l’han apuntat al cau. La 
primera sortida de cap de setmana serà tota una experiència per a la 
nena.

El llibre i la rosa
Geronimo Stilton
Estrella Polar     9788499327624     48 pàg.     8,95 €
La descoberta de l’extraràtica Festa del Llibre i de la Rosa: la Diada de 
Sant Jordi.

Narratives per a la lectura guiada

El somni d’en Blai
Rafel Nadal     Il·l.: Valentí Gubianas
Estrella Polar     9788418134401     64 pàg.     11,95 €
En Blai no ha anat mai a l’escola perquè té 
fibrosi quística, una greu malaltia respiratòria, 
i aquest any hi anirà per primera vegada. El 
seu somni és poder desfilar amb els gegants i 
capgrossos a la festa major, però està segur que 
mai no ho podrà fer. No obstant, amb l’ajut de 
tota la classe i la complicitat de mestres i pares, 
en Blai arribarà a viure experiències increïbles.

Un meravellós món per a 
Oliver
Geronimo Stilton
Estrella Polar     9788492790081     48 pàg.     6,50 €
Vam escriure junts una obra de teatre que van 
interpretar tots els seus companys d’escola. 
Però perquè Oliver pugui accedir al teatre 
amb la seva cadira de rodes caldrà canviar 
les escales i, sobretot, els cors de tots els 
rosegadors de Ratalona.

La vida fantàstica
Didac Bautista
Estrella Polar     9788491379751     64 pàg.     12,95 €
La valentía i els somnis d’un nen que lluita 
contra el càncer.

Històries de superació
Aquestes són històries de superació i de solidaritat viscudes en primera persona per a petits 
protagonistes amb dificultats

narratives
LITERÀRIES
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La revolta dels mitjons
Sebastià Bennasar     Il·l.: Ricard Zaplana
Estrella Polar     9788491377191     128 pàg.     8,95 €     SEGON CICLE
On van a parar els mitjons que desapareixen dins de la rentadora 
després de cada bugada? La Martina, juntament amb els seus amics 
Oleg i Isa, decideix resoldre el misteri i viatja a través de la rentadora 
d’una bugaderia fins a un nou món: Gelàndia, un planeta on hi fa molt 
fred. Els seus habitants tenen una sola cama i estan connectats amb la 
Terra a través d’uns calaixos màgics.

L’al·lucinant, galàctic i piràtic viatge del pare
Neil Gaiman
Estrella Polar     9788490574355     128 pàg.     10,90 €     SEGON CICLE
«—Vaig a comprar la llet, va dir el pare. Després vaig sortir de la botiga i 
vaig sentir un soroll com aquest: BUUUM, BUUUUM. Vaig mirar al cel i 
hi havia un disc platejat enorme flotant pel carrer Marshall.
—Guau, vaig pensar. Això no és una d’aquelles coses que es veuen cada 
dia. I després va passar una cosa ben estranya».

Descobreix com acaben les coses que no passen cada dia en aquesta 
divertidíssima novel·la de viatges en el temps i bols de cereals.

RECORDA:
L’Ot i els gegants del gel
9788499321745

Els perseguidors de paraules
Marc Artigau i Queralt
Estrella Polar     9788491370703     160 pàg.     12,95 €     TERCER CICLE
La Noa és una nena inquieta i molt observadora. Descobreix un misteri 
que la deixa molt intrigada: les paraules desapareixen… Per resoldre 
aquest enigma anirà a la biblioteca on començarà una trepidant història 
d’aventures plena de personatges fantàstics: apòstrofs diminuts, 
barbarismes llefiscosos... i un monstre a punt per destruir les paraules.
Guia de lectura disponible.

Escola de malvats
Marta Álvarez
Estrella Polar     9788413892337     200 pàg.     15,95 €     TERCER CICLE
Novel·la de gran qualitat literària amb aventures i personatges 
entranyables, màgia, humor i jocs de paraules.
Aquí, els dolents dels llibres estudien per convertir-se en autèntics 
malvats. Després d’un màgic i desastrós intent d’impressionar un 
escriptor que visita l’Escola, a l’Ullal Vilallops l’espera un càstig esgarrifós. 
Per això s’embarcarà en una surrealista aventura juntament amb la Clara 
Malagent, la seva ferotge millor amiga, i la Mertxe Sarment, la inventora 
més brillant i més guillada de l’Escola. I per postres hauran d’esquivar el 
Gary Stu, un molest aprenent d’heroi decidit a portar-los pel bon camí.

Vint-i-set dinosaures
Teresa Muñoz
Estrella Polar     9788413891781     144 pàg.     10,95 €     TERCER CICLE
El Nil fa un temps que no està bé. Li costa concentrar-se a l’escola, i amb 
els amics i companys la cosa tampoc no rutlla gaire, a excepció del Roc, el 
seu millor amic, i de la seva gossa Lily, que sempre li fa costat. Ja fa més 
d’un any que va morir el seu pare i des d’aleshores tot ha empitjorat. De 
vegades pensa que s’ha tornat boig, sobretot quan parla amb el Mazzy, el 
robot que té a mig muntar a sobre de la taula, o quan veu monstres a la 
seva habitació i llavors es concentra en les enganxines de dinosaures que 
té a la paret per superar el mal tràngol. Se’n sortirà amb tot plegat?
Guia de lectura disponible.

Quadern d’agost
David Nel·lo Colom
Estrella Polar     9788492671007     136 pàg.     7,95 €     TERCER CICLE
Tots dos són músics, però no poden ser més diferents: la mare és una 
coneguda cantant d’òpera i el pare toca en festes i funerals. D’una 
cosa estic segur: no tornaré a passar un agost com aquest. Perquè és 
irrepetible. I potser més val que sigui així perquè no sé si em veuria 
amb cor de tornar a fer tot el que he fet i de reviure tot el que he viscut.
Guia de lectura disponible.

Seleccionat per  
l’OEPLI com  

un dels Millors  
llibres d’autoria  

catalana del 2022



El gran llibre dels mites grecs
Eric A. Kimmel     Il·l.: Pep Montserrat
Estrella Polar     9788416519712     112 pàg.     12,95 €     TERCER CICLE
Inclou dotze de les històries més conegudes de la mitologia grega, relatades amb un llenguatge  
accesible, acompanyades de magnífiques il·lustracions.

Les aventures d’Arsène Lupin
Geronimo Stilton (Maurice Leblanc)
Estrella Polar     978-84-1389-474-4     224 pàg.     13,95 €     TERCER CICLE

Donetes
Geronimo Stilton (Louisa May Alcott)
Estrella Polar     9788499323336     224 pàg.     13,95 €     TERCER CICLE

Obres mestres  
de la literatura universal
Els Clàssics versionats per Geronimo i Tea Stilton sempre  
han obtingut bona crítica literària i possibiliten  
el descobriment de les obres universals.

Més de 30 títols publicats! 
Descobreix-los a les pàgines 30 i 31 d’aquest catàleg.

Una iniciació a l’origen  
del nostre saber literari

14
gruplector62.com

Les aventures del conill 
màgic
Adam Kline
Estrella Polar     9788418443824     200 pàg.     16,95 €
TERCER CICLE
En un conte de fades on els gats negres 
són dolents i els conills màgics són bons, 
l’equilibri es veu amenaçat quan un d’aquests 
conills és llançat a un misteriós regne de 
perill i ombra. Allà, el nostre heroi desesperat 
reuneix un grup inesperat d’aliats i emprèn 
una cerca impossible per escapar de l’interior 
d’un barret de mag i tornar amb el nen humà 
a qui estima més que res al món.

El zoo d’en Pitus
Sebastià Sorribas Roig
Labutxaca     9788499301983     168 pàg.     6,95€
TERCER CICLE 
Un cant a l’amistat, a la col·laboració, a la fe i a 
l’entusiasme, a través de l’acció i les aventures 
d’una colla de nois i noies del barri d’en Pitus, 
que munten un zoo perquè l’amic malalt 
es pugui pagar un viatge a Suècia, on un 
especialista pot guarir-lo.

El petit Nicolas
René Goscinny i Jean-Jacques Sempé
Labutxaca     9788499304618     156 pàg.     8,95 €
TERCER CICLE 
Abans que l’Obèlix caigués a la caldera de la 
poció màgica i que en Lucky Luke disparés 
contra la seva pròpia ombra immòbil, René 
Goscinny va crear, en col·laboració amb Sem-
pé, l’entranyable petit Nicolas.

narratives
LITERÀRIES

N A R R A T I V E S  P E R  A  L A  L E C T U R A  G U I A D A

RECORDA:
La meva família i l’àngel
9788499323701
Celest el meu planeta
9788499321523

Els maldecaps de l’Emi Pi
9788492790548
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TEATRE
M’expliques un conte?
Elisenda Roca     Il·l.: Mercè Galí
Estrella Polar     9788491376392     72 pàg.     12,95 €     SEGON CICLE
Deu contes clàssics teatralitzats: «En Patufet, «Els tres porquets», «La 
rateta que escombrava l’escaleta», «Les set cabretes i el llop»,  
«La llegenda de Sant Jordi», «El pastor i el llop», «La caputxeta 
vermella», «El gegant del pi», «El lleó i el ratolí» i «La cigonya i la 
guineu».

Els perseguidors de paraules.  
Versió teatral
Marc Artigau i Queralt
Estrella Polar     9788413894591     96 pàg.     9,95 €     TERCER CICLE
El guió teatral de l’obra Els perseguidors de paraules.
Esteu preparats per representar una de les històries més trepidants que 
heu llegit mai? 

POESIA i RIMES
Tirallongues del cel i la terra
Gianni Rodari
Estrella Polar     9788491374046     160 pàg.     12,95 €     TERCER CICLE
Una acurada selecció de poemes de Gianni Rodari, perfecta per la gran 
varietat de temes que toca i la mesura justa de moral, política i sàtira. 
Amb aquest llibre, l’escriptor va començar a fer-se conegut entre el gran 
públic entrant directament a les escoles i a les cases de molts nens. 
Guia de lectura disponible.

Què bigotis em passa?
María Leach     Il·l.: Olga de Dios
Estrella Polar     9788491377702     32 pàg.     13,95 €     SEGON CICLE
Àlbum il·lustrat sobre les emocions, descrites en vers.

RECORDA altres textos rimats: 
Granota de Tres Ulls
9788413891514
La llegenda de Sant Jordi
9788416520206
I van arribar els dracs
9788413891156
La Follet de la Veritat
9788413891743
Etcètera.

Shakespeare a l’aula
Adaptacions de qualitat literària, amb escenes teatrals acompanyades 
de textos descriptius i narratius.

Somni d’una nit d’estiu
Tea Stilton
Estrella Polar     9788413890470     224 pàg.     14,90 €      TERCER CICLE

Romeu i Julieta
Tea Stilton
Estrella Polar     9788418134821     224 pàg.     14,90 €     TERCER CICLE
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1. John Dodo i el tresor de la família
9788418444357

2. John Dodo i l’enigma del passat
9788418444364

3. John Dodo i l’espasa de les tempestes
9788413891019

4. John Dodo i el metall desconegut
9788413891521

John Dodo
John Dodo és un personatge carismàtic i encantador que viu les seves 
aventures en un món ple d’animals. Habita en una enorme mansió amb el 
seu pare i un munt d’oncles i tietes excèntrics i interessants.

• Aventures que barregen la vida quotidiana amb la fantasia, sempre des 

d’una perspectiva constructiva que fomenta la convivència i la tolerància.

• Una col·lecció que desperta la consciència pel món natural, i especialment 

pels animals en perill d’extinció.

• Textos senzills adequats a la comprensió lectora dels nens i nenes a partir 

de 7 anys, i amenitzat amb icones i comentaris que aporten lleugeresa i 

comicitat.

John Dodo
Estrella Polar     144 pàg.     12,95 €

Sèries Narratives
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1. El cas del gat lladre
9788413893471

2. Caçant pistes
9788413893532

3. El misteri de les pilotes robades
9788413893549

Agència Quatre Potes
Els detectius de l’Agència Quatre Potes tenen una llarga trajectòria ensumant problemes (i també culs) per tot 
Vilaquisso .

• Llibres profusament il·lustrats, en blanc i negre,  

amb poca càrrega de text, especialment dissenyada  

com a primera lectura independent.

Kate Temple     Il·l.: Jol Temple
Estrella Polar     160 pàg.     10,95 €

1. El misteri de les joguines 
desaparegudes
9788491373223

2. Monstres a l’escola
9788491373230

3. La invasió extraterrestre
9788491373803

4. L’atac del caçador de superherois
9788491373810

5. Superherois sota hipnosi
9788491377139

6. Un jardí molt (molt) salvatge
9788491377146

Clara & SuperÀlex
La Clara i el SuperAlex són dos amics units per un important secret: els seus 
superpoders! Històries curtes que combinen la narrativa i el llenguatge  
del còmic.

Santi Anaya     Il·l.: Sess
Estrella Polar     48 pàg.     5,95 €

S È R I E S  N A R R A T I V E S
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Anna Kadabra
Màgia, bruixes, humor, misteri, aventura, amistat i colla, empoderament femení. Les bruixes ja no són cruels; 
ara protegeixen el món amb els seus poders.

• Aventures autoconclusives que es poden llegir independentment. En cada una, el 

Club de la Lluna Plena s’enfronta a un misteri o perill diferents. 

• S’entremesclen situacions quotidianes amb els successos màgics i 

esbojarrats.

Pedro Mañas     Il·l.: David Sierra Listón
Estrella Polar     128 pàgs.     10,95 €

Anna Kadabra. Aventures legendàries

1. La Vall dels Unicorns
Estrella Polar     9788413893457     192 pàgs.     17,95 €

En el món màgic està passant alguna cosa estranya: les pocions no funcionen, els 
conjurs surten del revés i, per postres, Madame Prune ha desaparegut! Mentre en 
segueixen el rastre, l’Anna i els seus amics viatgen a la vall llunyana on brota la màgia i 
descobreixen que alguna cosa està fent emmalaltir els unicorns que la vigilen…

Qui hi ha al darrere del misteri?

1. El Club de la Lluna Plena
9788491379744
Guia de lectura disponible.

2. Un problema amb ales
9788491379867

3. Un monstre a la banyera
9788418135156

4. Festa a la mitjanit
9788418135644

5. L’Illa de les Mascotes
9788418443602

6. Pastissos perillosos
9788418444418

7. El secret del bosc
9788413890302

8. El festival de bruixeria
9788413891699

9. Un llop en escena
9788413892047

10. La crida de les sirenes
9788413893358

11. La fira de les ombres
9788413894867

SEGON CICLE
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1. Màgia a domicili
9788413892245

2. Un regal monstruós
9788413893419

3. La maledicció dels elfs
978-84-1389-454-6

1. Una moguda màgica!
9788413891866

2. Salvem la MagicCon!
9788413892191

3. Al rescat de Míster Pernil
9788413893433

Marcus Pocus
Sèrie protagonitzada per un dels personatges més entranyables 
del Club de la Lluna Plena i en un nou escenari, Suncity, un indret 
urbà i també molt misteriós.

Pedro Mañas     Il·l.: David Sierra Listón
Estrella Polar     128 pàgs.     10,95 €

Vall de Kazaam
Coco és una nena que viu a la Vall de Kazaam, un lloc 
secret, esbojarrat i màgic, amb la seva àvia fetillera i el seu 
millor amic, un porc aficionat als sudokus anomenat Pernil. 
La vall està  
plena de coses meravelloses i racons per descobrir.

• Aventures que fomenten valors com l’amistat  

indestructible, l’autoestima, la curiositat com  

a motor de l’aprenentatge, el treball en equip o  

el poder de la fantasia i la imaginació.

María Rubio     Il·l.: Bea Tormo
Estrella Polar     144 pàgs.     9,95 €

S È R I E S  N A R R A T I V E S

SEGON i TERCER CICLE
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Detectius extraescolars
Ni escacs, ni natació, ni xinès mandarí. La nova extraescolar 
del col·legi és ser detectiu!

• Sèrie de detectius plena d’humor on els investigadors no són 

adults, sinó nens.

• Amb enigmes visuals per a fans dels misteris detectivescos.

• Personatges identificables i escenaris quotidians.

Enrique Carlos Martín
Estrella Polar     224 pàg.     13,95 €

1. Misteriós canvi a la biblioteca
9788413894690

2. Misteriós robatori a la botiga d’antiguitats
9788413894904

Els cacauets futbolers
Tenint com a fil conductor un equip de futbol mixt, aquesta sèrie posa 
en valor l’amistat, el treball en equip, l’esforç i la igualtat de gènere.

Isaac Palmiola     Il·l.: Mili Koey
Estrella Polar     128 pàg.     9,95 €
 

1. Comença la Lliga!
9788418443497

2. Trampes fètides!
9788418443534

3. Secrets inconfessables
9788418444029

4. Cap al mundial!
9788413893068

SEGON i TERCER CICLE
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1. Més vella que l’anar a peu
9788418135293

2. Tot OK
9788418135309

3. El Perepunyetes i la Tiquismiquis
9788418443848

4. Kiwipèdia?
9788418443855

5. Un zero a l’esquerra
9788413892283

6. Tenen àvia els robots?
9788413894195

Les aventures de la Napeu
Històries on els llibres, les paraules i els sentits seran imprescindibles i els millors aliats per solucionar 
imprevistos d’aquesta colla tan inquieta i eixerida.

Màrius Serra     Il·l.: Roser Calafell
Estrella Polar     96 Pàg.     11,95 €

La pitjor classe del món
Sèrie de llibres d’humor sobre l’escola, amb personatges diversos i de perfils marcats amb què els lectors es 
poden veure identificats. Em el fons, és un elogi a la feina educativa dels mestres.
El llibre té una maquetació acurada per facilitar la lectura, amb il·lustracions i paraules destacades.

Joanna Nadin     Il·l.: Rikin Parekh
Estrella polar     12,95 €

4tB de l’escola de Primària Santa Regina és la pitjor classe del món. Però els inseparables Stanley i Manjit no permetran que això sigui un 
impediment pèr assolir els seus objectius: convertir-se en els reis de les galetes, ser els millors a l’exposició oral, rescatar um pingüí del zoo, fer la 
millor guàrdia de pati... Només que potser tot el que tenen pensat va contra les normes.

1. La pitjor classe del món
9788413894638     176 pàgs.

2. La pitjor classe del món embolica la troca
9788413894645     160 pàgs.

Inclouen  

Glossàrius i Enigmàrius

TERCER CICLE
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LAS SÈRIES DE 
ROBERTO SANTIAGO
La gran qualitat literària de Roberto Santiago ajuda a millorar les habilitats 
lingüístiques, el vocabulari, l’ortografia i la gramàtica a través de personatges amb 
superpoders que viuen aventures sobre temàtiques actuals. A més, consoliden valors 

fonamentals com la solidaritat, la tolerància i la justícia.

1. El davanter que volava al capvespre
9788413890517
Guia de lectura disponible.

2. El porter amb els braços més llargs del món
9788413892108

3. El migcampista que viatjava en el temps
9788413892207

4. El partit del segle: mutants i princeses
9788413893464

Els Onze
De dia juguen al futbol, de nit són superherois. Els Onze ensenyen 
el valor de l’amistat, del treball en equip i ajuden a desenvolupar les 
habilitats personals.

Roberto Santiago     Il·l.: Nacho Velmar

Estrella Polar     368 pàgs.     12,95 €

Els Gamers Pirates     
Pegàs i Delta tenen moltes coses en comú. Són tímids, els costa fer amics 
i tots dos tenen una habilitat increïble per als videojocs. Després d’un 
terrible accident durant un festeig, descobreixen que tenen superpoders i 
es convertiran en els llegendaris Gamers Pirates.

Roberto Santiago i Estíbaliz Burgaleta     Il·l.: Pedro Simón
Estrella Polar     368 págs.     12,95 €

1. Destí: Mítica Infinite
9788413893426

TERCER CICLE
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1. El misteri de la virgulina immortal
9788413891088

2. El misteri del palau invisible 
9788413892078

3. El misteri dels ninges de la mitja lluna
9788413893365

4. El misteri del Drac Vermell
9788413894706

Les Princeses Rebels     
Tota princesa porta una superheroïna en el seu interior. Les Princeses Rebels ajudaran a afrontar les 
adversitats i a superar reptes utilitzant la intel·ligència, la bondat i la valentia.

Roberto Santiago     Il·l.: Lourdes Navarro
Estrella polar     368 pàgs.     12,95 €

Comença l’ESO. Campi qui pugui!
9788491372714

Socors, continua l’ESO!
9788418135101

Comença l’ESO!
Llibres per passar els primers anys a l’institut amb el Noè i la Puri.

María Menéndez-Ponte
Estrella Polar     224 pàg.     13,95 €
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Diari del Greg
Disset volums amb les històries d’un antiheroi adolescent.

Jeff Kinney
Estrella Polar     224 pàg.     15,00 €

Diari del Rowley
Tres volums narrats pel millor amic del Greg, en Rowley.

Jeff Kinney
Estrella Polar     224 pàg.     15,00 €

1. Un pringat total
9788492671052

2. El Rodrick mana
9788492671069

3. Això és massa!
9788499320540

4. Quina calda!
9788499321721

5. La crua realitat
9788499323244

6. SOS! Atrapat en família!
9788499327303

7. El tercer en discòrdia
9788415853220

8. Mala sort!
9788490574904

9. Ruta infernal
9788490578667

10. Vella escola
9788416519118

11. Tot o res
9788491371250

12. L’escapada
9788491374008

13. La gran desfeta
9788491376675

14. Desastre total
9788491379270

15. Amb l’aigua al coll
9788418135866

16. El rei del mambo
9788413890814

17. Bolkers Superkagats
9788413893990

TERCER CICLE

1. Un noi superguai
9788491378105

2. Una aventura superguai
9788418134890

3. Històries de por superguais
9788418444494
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Diari d’una penjada
Catorze títols amb els diaris de la Nikki que intenta sobreviure a l’institut.

Rachel Renée Russell
Estrella Polar     288 pàg.     15,00 €

La Sara i les golejadores
A la Sara li agrada el futbol amb bogeria, però no la 
deixen jugar a l’equip de l’escola... perquè és només 
per a nois!

Col·lecció de 6 títols.

Laura Gallego    Il·l.: Laia López
Estrella Polar     264 pàg.     11,95 €

Sherlock, Lupin i jo
Tres amics inseparables protagonitzen aquesta sèrie 
de novel·la de misteri per a joves lectors

Col·lecció de 16 títols.

Irene Adler
Estrella Polar     272 pàg.     14,90 €

1. Manual de supervivència  
a l’institut
9788413895468     10,00 €

2. Quan no ets la reina  
de la festa
9788413895475     10,00 €

3. KFT! Ha nascut una friqui 
del pop
9788499326504

4. SMR sobre patins!
9788499328980

5. Ueee! Una crac del 
periodisme
9788490570012

6. Una trencacors de pega
9788490574171

7. Una estrella POC glamurosa
9788490574713

8. Feliços per sempre?
9788490574706

9. La reina del drama
9788416520190

10. UAU! Quina cangur!
9788491370710

11. Eneamigues totals
9788491372806

12. Ara sí, penjada del tot!
9788491374015

13. Quin desastre d’aniversari!
9788491376651

14. KFT! De gira amb els Bad 
Boyz!
9788491379263

TERCER CICLE

Ara, per 
només

10 €!
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1. El meu nom és Stilton, Geronimo Stilton
9788491370543
2. A la recerca de la meravella perduda
9788491371533
3. El misteriós manuscrit de Nostraratus
9788491378686
4. El castell de Roca Agarrada
9788416522385
5. Un viatge demencial a Ratkistan
9788418443268
6. La cursa més boja del món
9788416522392
7. El somriure de Mona Ratisa
9788491377665
8. El galió dels gats pirates
9788491375555
9. Fora les potes cara de formatge!
9788413890456
10. El misteri del tresor desaparegut
9788491372745
11. Quatre ratolins a la selva negra
9788491377672
12. El fantasma del metro
9788418135675
13. L’amor és com el formatge
9788491379287
14. El castell de Potaxixa MixaMixa
9788413890449
15. Atenció als bigotis… arriba Ratinyol!
9788413891033
16. Seguint la pista del ieti
9788418443541
17. El misteri de la piràmide de formatge
9788491379294
18. El secret de la família Tenebrax
9788418443275
19. No volies vacances, Stilton?
9788413892153
20. Un rat educat no es tira petarrots
9788491370550
21. Qui ha raptat a Esllanguida?
9788418443688
22. L’estrany cas de la rata pudent
9788413891682
23. Atontorrat qui arribi l’últim!
9788413891675
24. Quines vacances més superràtiques!
9788491378167
25. Halloween… quina por!
9788491376422
26. Quin cangueli al Kilimanjaro!
9788418134128
27. Quatre ratolins al salvatge oest
9788491378679
28. Els millors jocs per a les vacances
9788413892184
29. L’estrany cas de la nit de Halloween
9788491370437
30. És Nadal, Stilton!
9788491371212
31. L’estrany cas del calamar gegant
9788491373926

32. Per mil formatges de bola, he guanyat  
la Lotorato!
9788413891040
33. El misteri de l’ull de maragda
9788413892139
34. El llibre dels jocs de viatge
9788418444548
35. Una extraràtica jornada… de campió!
9788491376101
36. El misteriós lladre de formatges
9788418134135
37. No volies karate, Stilton?
9788416522408
38. Un granissat de mosques per al comte
9788413892122
39. L’estrany cas del volcà Pudent
9788413890272
40. Salvem la balena blanca! 
9788418135682
41. La mòmia sense nom
9788416522811
42. L’illa del tresor fantasma
9788416520336
43. Agent secret Zero Zero K
9788491373193
44. La vall dels esquelets gegants
9788491373209
45. La marató més boja del món
9788418443800
46. Acampada a les catarates del Niàgara
9788413890265
47. L’estrany cas dels jocs olímpics
9788418134791
48. El Temple del Robí de Foc
9788416522415
49. L’estrany cas del tiramisú
9788413891859
50. El secret del llac desaparegut
9788416522422
51. El misteri dels elfs
9788491376736
52. No sóc un súperrat
9788416520541
53. El robatori del diamant gegant
9788416522439
54. Cap a l’escola del formatge
9788491370109
55. L’estrany cas del ratolí desafinat
9788418443794
56. El tresor dels turons negres
9788416522446
57. El misteri de la perla gegant
9788491370116
58. Geronimo se’n va de casa
9788418443671
59. A tot gas, Geronimo!
9788491370123
60. El castell de les 100 històries
9788416519972
61. El misteri del robí d’Orient
9788416520459

62. Un ratolí a l’Àfrica
9788491370147
63. Operació Panettone
9788491370789
64. El misteri del violí desaparegut
9788491371496
65. Final de Supercopa... a Ratalona!
9788491371502
66. Misteri al Prado
9788491373346
67. La màgica nit dels elfs
9788491373889
68. El Concurs dels Supercuiners
9788491374473
69. L’estrany cas del lladre de xocolata
9788491374480
70. L’estrany cas dels grans blaus
9788491375517
71. La caça del llibre d’or
9788491376033
72. El misteri de les set matrioixques
9788491376040
73. El tresor de Rapa Nui
9788491377085
74. Hi ha un pirata a Internet
9788491377610
75. El secret de Leonardo
9788491377771
76. Unes vacances tremendes a Vil·la Ronyosa
9788491378266
77. El misteri del papir negre
9788491378662
78. Alarma... ratolí a l’aigua!
9788491379232
79. Cita amb el misteri
9788491379850
80. Ai, ai, ai, quina aventura a Hawaii!
9788418134364
81. La nit de les carbasses llop
9788418135330
82. No volies mel, Stilton?
9788418135811
83. Es busca entrenador per a les olimpíades
9788418134883
84. El fantasma del Colosseu
9788413890005
85. Aniversari... amb misteri!
9788413890739
86. Mitjanit esgarrifosa a Castellcalavera
9788413891460
87. El misteriós ull del drac
9788413891477
88. Els gegants dels Turons Xocolata
9788413892054
89. Sopar amb misteri
9788413893556
90. L’oasi dels dromedaris escopidors
9788413893624
91. Un amor esgarrifós
9788413894577

Geronimo Stilton fa 20 anys que publica les seves aventures.  
Al llarg d’aquest temps, les seves novel·les s’han traduït a 50 idiomes, 

obtenint el reconeixement nacional i internacional.

Estrella Polar     128 pàg.
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Cosmo-rats
Aventures superratòniques a l’espai infinit!

Prehisto-rats
Aventures de bigotis a l’edat de pedra!

Còmics 
Els Gats Pirates es proposen canviar  
la història per a aconseguir fama i 
riquesa. Geronimo i la seva família 
viatjaran en el temps amb la missió de 
derrotar als Gats Pirates i salvar el curs 
de la història.

Cròniques del Regne de la Fantasia
Aquesta sèrie narra els orígens del Regne de la Fantasia, un món 
fantàstic, poblat per elfos, nans, orcos, fades i cavallers. 

Cavallers del Regne de la Fantasia
Joves aspirants a cavallers hauran d’enfrontar-se a forces fosques  
i a grans poders per a defensar el Regne de la Fantasia.

Les 13 espases
Al cor del Regne de la Fantasia es troba la cèlebre Acadèmia de Màgia. 
Allà, un grup de joves triats estudia les arts màgiques per a defensar el 
regne dels atacs de l’Exèrcit Fosc. Quatre d’aquests joves han de trobar 
les 13 espases...

www.gruplector62.com
A la nostra pàgina web pots visitar totes les meves col·leccions...  

No te’n perdis cap!

El Regne de la Fantasia
Viu grans aventures! En cada llibre trobaràs  
adhesius, olors màgiques, quaderns de viatge...

Llibres de Coneixements
Llibres per a aprendre de la mà de Geronimo Stilton.

Viatge en el temps
Us ha perseguit mai (brrr) un tiranosaure?  

Us heu perdut mai pel desert a la recerca de la piràmide  
de Kheops? A mi m’ha passat tot això en els meus  

viatges en el temps.

Les aventures de Sherlocko
Ja ha arribat el gran Sherlocko, amb infinits misteris  
per a resoldre!
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Valenta, decidida i fascinant, Tea Stilton és l’enviada especial de L’Eco del 
Rosegador, el famós diari dirigit pel seu germà, Geronimo Stilton. Els llibres de la 
Tea narren l’amistat i les aventures d’un grup de cinc joves investigadores: el Club 

de les Tea Sisters!   
Estrella Polar    128 pàgs. 

1. L’amor entra en escena a Ratford!
9788491373919
2. El diari secret de Colette
9788491372950
3. Les Tea Sisters en perill
9788418135125
4. Duel a ritme de dansa
9788491372967
5. El projecte supersecret
9788418444555
6. Cinc amigues i un musical
9788418135132
7. El camí de l’èxit
9788415697978
8. Qui s’amaga a Ratford?
9788413894225
9. Una misteriosa carta d’amor
9788491376439
10. Un somni sobre gel per a Colette
9788418444043
11. Una aventura de pel·lícula
9788413893679
12. Top model per un dia
9788491376095
13. Salvem les tortugues
9788418444036
14. El club de les poetesses
9788413893594
15. La recepta de l’amistat
9788413892146
16. El gran ball amb el príncep
9788413893501
17. El fantasma de Castell Falcó
9788413891873
18. Totes podem ser campiones
9788491372974
19. Més que amigues... germanes!
9788491375562
20. Un casament de somni
9788413892160
21. SOS! Cadells
9788491376446
22. El concert del cor
9788491371465
23. Mil fotos per a una top model
9788491371991
24. El tresor dels dofins blaus
9788491372677
25. Una lliçó de bellesa
9788491373544
26. Una nit màgica a la neu
9788491374343

27. Aquest cavall és un tresor
9788491375081
28. Cinc amigues al camp de futbol
9788491375951
29. Una desfilada de moda per a Colette
9788491377269
30. Els dolços del cor
9788491377689
31. Cinc dissenyadores de moda
9788491378617
32. Passió pel ball
9788491379256
33. Una regata per a cinc
9788418134043
34. Les notes del cor
9788418134685
35. Un cadell busca casa
9788418134852
36. El secret de les papallones
9788418443633
37. El màgic espectacle dels colors
9788418443657
38. El mirall de la sirena
9788413890012
39. Un somni a pas de dansa
9788413890746
40. La carta secreta
9788413891446
41. El trofeu de l’amistat
9788413891453
42. Amigues per la moda
9788413893525
43. Operació gran ball
9788413893648
44. Misteri al far de les gavines
9788413894768

Aventures a Ratford

MÓN 
TEA STILTON
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www.gruplector62.com
A la nostra pàgina web pots visitar totes les col·leccions...  

No te’n perdis cap!

Regne de la Fantasia.  
Princeses i Bruixes
Entre encantaments i insídies, les cinc filles del Rei Savi es preparen per fer 
front al Príncep sense Nom i revelar el misteri que embolica el seu passat.

El món de les Fades
Un viatge sobre les ales de la fantasia, per a descobrir un món fantàstic 
inspirat en antigues llegendes cèltiques on les noies del Club de Tea 
viuran màgiques aventures.

En busca dels Tresors Perduts
Acompanya a les noies del Club de Tea en una extraordinària aventura 
a la recerca de tresors perduts! Misteri, aventura i amistat per a noies a 
l’Indiana Jones.

Còmics
Aventures en format còmic de les noies del Club Tea.

Tea Stilton
Les noies del Club de Tea viuen aventures per tot  
el món i amb la seva decisió, valentia i el treball  
en equip resolen tots els misteris que se’ls presenten.

Encant
A Encant, en els confins del Regne de la Fantasia, existeix una 

acadèmia per a prínceps i princeses. Allà estudien cinc germanes  
que comparteixen afecte i complicitat, a més d’un gran secret:  
segons una antiga profecia, elles són les Guardianes d’Encant.

Regne de la Fantasia.  
Princeses de l’Alba

Coneix a les descendents de les antigues princeses.  
Les hereves que, segons una antiga profecia, un dia seran  

capaços de lluitar braç a braç per a derrotar al mag malvat.

Agència del Cor
Cinc noies convençudes que no hi ha pregunta  
sense resposta, ni misteri que no es pugui resoldre,  
ni cap cor trencat que no es pugui curar!
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Obres mestres de la literatura universal adaptades per Geronimo i Tea Stilton, que desitgen regalar als joves 
lectors les emocionants aventures dels grans autors.
Estrella Polar

Alícia al país de les meravelles (Lewis Carroll)
9788490576908     224 pàg.     13,95 €

Aquelles donetes (Louise May Alcott)
9788491377252     224 pàg.     13,95 €

Cançó de Nadal (Charles Dickens)
9788491373872     224 pàg.     13,95 €

Don Quixot de la Manxa (Miguel de Cervantes)
9788413891415     224 pàg.     13,95 €

Donetes (Louise May Alcott)
9788499323336     224 pàg.     13,95 €

El jardí secret (Frances Hodgson Burnett)
9788491373148     224 pàg.     13,95 €

El llibre de la Selva (Rudyard Kipling)
9788499325132     224 pàg.     13,95 €

El misteri de Frankenstein (Mary Shelley)
9788490573686     224 pàg.     13,95 €

Els contes més bonics dels germans Grimm (Jacob  
i Wilhelm Grimm)
9788490572344     224 pàg.     13,95 €

Els tres mosqueters (Alexandre Dumas)
9788415790518     224 pàg.     13,95 €

Els viatges de Gulliver (Jonathan Swift)
9788490573679     224 pàg.     13,95 €

Heidi (Johanna Spyri)
9788416520022     224 pàg.     13,95 €

La crida del bosc (Jack London)
9788499328461     224 pàg.     13,95 €

La Fletxa Negra (Robert Louis Stevenson)
9788491378051     224 pàg.     13,95 €

La reina de la neu (Hans Christian Andersen)
9788491379782     224 pàg.     13,95 €

La volta al món en 80 dies (Jules Verne)
9788499321196     224 pàg.     13,95 €

Les aventures de Huckleberry Finn (Mark Twain)
9788418134678     224 pàg.     13,95 €

Les aventures de la Pollyanna (Eleanor Hodgman 
Porter)
9788491375494     224 pàg.     13,95 €

Les aventures de Marco Polo (Anònim)
9788490573846     384 pàg.     16,95 €

Les aventures de Robinson Crusoe (Daniel Dafoe)
9788491372042     224 pàg.     13,95 €

Les aventures de Sherlock Holmes (Arthur  
Conan Doyle)
9788491375975     224 pàg.     13,95 €

Les aventures de Tom Sawyer (Mark Twain)
9788415790945     224 pàg.     13,95 €

Les aventures del Corsari Negre (Emili Salgari)
9788491374688     224 pàg.     13,95 €

Les aventures del Rei Artús (Bernard Cornwell)
9788415697923     384 pàg.     16,95 €

Les aventures d’Arsène Lupin (Maurice Leblanc)
9788413894744     384 pàg.     16,95 €

Les aventures d’Ulisses (Homer)
9788499321684     384 pàg.     16,95 €

CLÀSSICS DE 
GERONIMO i TEA STILTON
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El Fantasma de l’Òpera (Gaston Leroux)
9788418443626     224 pàg.     14,90 €

Orgull i prejudici (Jane Austen)
9788418134029     224 pàg.     14,90 €

Romeu i Julieta (William Shakespeare)
9788418134821     224 pàg.     14,90 €

Somni d’una nit d’estiu (William Shakespeare)
9788413890470     224 pàg.     14,90 €

L’Illa del Tresor (Robert Louis Stevenson)
9788490573242     224 pàg.     13,95 €

Moby Dick (Herman Melville)
9788416520466     224 pàg.     13,95 €

Peter Pan (James Barrie)
9788490573914     224 pàg.     13,95 €

Robin Hood (anònim)
9788499323695     224 pàg.     13,95 €

Sandokan. Els tigres de Mompracem (Emili Salgari)
9788490578230     224 pàg.     13,95 €

Ullal Blanc (Jack London)
9788491370185     224 pàg.     13,95 €

Viatge al centre de la Terra (Jules Verne)
9788491378723     224 pàg.     13,95 €

Vint mil llegües de viatge submarí (Jules Verne)
9788490579862     224 pàg.     13,95 €
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Anem a...
Llibres de cartró resistent i gran format que contenen uns troquells a cada página, amb informació específica  
i variada. Inclouen un joc de “busca i troba” i paraules de vocabulari.

Timothy Knapman     Il·l.: Wesley Robins
Estrella Polar     24 pàg.     14,90 €

Anem a veure el cos humà
9788413893181

Anem a l’espai
9788491376682

Anem a l’oceà
9788491376699

Anem a veure dinosaures
9788418134975

Anem a la selva
9788418135934

Contes de bona nit per a nenes rebels.  
100 noies que estan canviant el món
Elena Favilli
Estrella Polar     9788413894621     240 pàg.     19,95 €
Aquest nou volum presenta 100 joves extraordinàries que marquen 
la diferència en el món actual. Les lectores gaudiran de les històries 
de noies tan conegudes com Greta Thunberg, Bindi Irwin, Taylor Swift, 
i Zendaya, però també viatjaran a diferents indrets amb autèntiques 
joves promeses, com la navegant holandesa Laura Dekker, la cantant 
jamaicana de reggae Koffe i l’activista per a la conservació de 
l’Amazones Helena Gualinga.

Dani i Evan. La guia total de dinosaures
Julián Polo     Il·l.: Mili koey
Estrella Polar     9788413893723     144 pàg.     14,90 €
Saps que alguns dinosaures eren tan grossos com un edifici de tres 
pisos i altres tan petits com un pardal? Alguns caçaven en solitari i 
altres ho feien en grups organitzats. Fins i tot n’hi havia que menjaven 
pedres! Descobreix coses sorprenents d’aquestes criatures increïbles. 
El Dani, l’Evan i el Bizcoché et volen explicar tot el que en saben. Una 
espectacular guia amb més de 100 dinosaures!

La Marató sempre batega. El llibre de la Marató 2022
Diversos autors
Estrella Polar     9788413894218     40 pàg.     12,00 €
Alguns dels millors il·lustradors de Catalunya s’han ajuntat per crear aquest preciós volum 
artístic dedicat a les malalties del cor, el tema de la Marató de TV3 de l’any 2022. Un llibre 
solidari dirigit a tots els públics.

llibres de
CONEIXEMENTS
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Llibres de coneixements de Geronimo Stilton

La rebel·lió de les noies
9788418443503

Històries per a nenes i nens extraordinaris
9788491378716

El poder dels nois
9788491377184

Les delicioses aventures dels Germans Roca
9788413890913

Jo estimo el món
9788418444289

Superherois contra el plàstic
9788491379737

Dones de ciència
9788491376323

Benvinguts a Cervellòpolis
9788491375371

Salva el planeta! Descobreix 
per què ets important
9788418135408

Dinosaures
9788499323527

El meu primer atles
9788499324937

El meu primer atles d’animals
9788415697930

Sabies que...?
9788490573853

El gran llibre de l’espai
9788490576861

El gran llibre dels esports
9788416522316

llibres de
CONEIXEMENTS
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Biblioteca
L L I B R E S  I M P R E S C I N D I B L E S  D I N S  L A  B I B L I O T E C A  E S C O L A R

BIBLIOTECA

Busca i troba 
Els llibres «busca i troba» són molt 

entretinguts. Milloren l’agudesa 
visual, la concentració i el 

vocabulari.

Els 4 títols de la col·lecció contenen 
molta informació visual, perfecta 

per a nens i nenes que vulguin 
viatjar al passat. 

De cartró resistent i de gran format.

Busca i troba. La prehistòria
9788413890104

Busca i troba. L’antic Egipte
9788491379874

Busca i troba. L’Imperi romà
9788491379881

Busca i troba. L’Edat Mitjana
9788413890111

Per a nens i nenes  
que volen viatjar  

al passat

SEGON CICLEPRIMER CICLE i

Atrapat... dins de casa meva
9788418134050

Atrapat... al museu!
9788418443787

Atrapat a París
9788413893563

SEGON CICLE

Grans pel·lícules

Escape Books

Lightyear. Gran Llibre de la pel·lícula
9788413891972

Un Món Estrany. Gran Llibre de la pel·lícula
9788413893167

PRIMER i SEGON CICLE
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PRIMER i SEGON CICLE

L L I B R E S  I M P R E S C I N D I B L E S  D I N S  L A  B I B L I O T E C A  E S C O L A R

Activitats,  
manualitats, jocs  

i experiments

El sorprenent llibre de l’ecodiversió
9788413892344

Passa la calor amb Passatemps.cat
9788413892290

El llibre antiavorriment
9788416522262

Guixa que guixaràs
9788492790890

BIBLIOTECA

Els acudits més extraràtics
9788490573495

Els acudits més extraràtics 2
9788490576854

Els acudits més extraràtics 3
9788416520008

Els acudits més extraràtics 4. Especial animals!
9788491371731

1.000 acudits per pixarse de riure
9788491375463

SEGON CICLE
Humor

Muntanyes!
9788491373162
Activitats per conèixer 
les muntanyes del món, 
l’entorn, els glaciars, les 
coves, la fauna i la flora.

5,95 €
fins a exhaurir existències
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L L I B R E S  I M P R E S C I N D I B L E S  D I N S  L A  B I B L I O T E C A  E S C O L A R

BIBLIOTECA

PRIMER, SEGON i TERCER CICLE
Joves Influencers

Las Ratitas
1. Tres, dos, un... superpoders!
9788418134395

2. Súper Alma en acció
9788418135118

3. La misteriosa màgia  
de les Súper Ratitas
9788418443480

4. Superaventura entre els núvols
9788418444005

5. Les sirenes existeixen!
9788413890333

6. El poder dels ninots de neu
9788413891071

7. Cupcakes amb sorpresa
9788413892306

8. El bosc de les fades lluminoses
9788413892320

Los Compas
1. Los Compas i el diamantet 
llegendari
9788413892993

2. Los Compas s’escapen  
de la presó
9788413893006

3. Los Compas i la càmera  
del temps
9788413893013

4. Los Compas i la maledicció  
de Mikecrack
9788413894201

6. Los Compas i l’Entitat.exe
9788413891064

7. Los Compas vs. Hackers
9788413893020

8. Los Compas i l’aventura  
en miniatura
9788413893402

Las Perrerías de Mike
1. Mikecrack i l’Estrella Maleïda
9788413894850

Les aventures de  
Dani i Evan
1. El secret dels dinosaures
9788413893044

6. El pliosaure fantasma
9788413893051

Itarte Vlogs Family
1. Superaventura en família
9788418444760

2. Els Itarte i el secret dels follets
9788413891712

3. Junts podem amb tot
9788413892313

Elashow
1. Un concurs a TikTok
9788491379485

El club de l’Ela Top 1. Gravem una 
pel·lícula a Nova York!
9788418134074

El club de l’Ela Top 2. Un viatge 
molt misteriós
9788418134418

Miquel montoro
Uep! Les meves aventures  
al camp
9788418456046 
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L L I B R E S  I M P R E S C I N D I B L E S  D I N S  L A  B I B L I O T E C A  E S C O L A R

BIBLIOTECA

Còmic i Manga

Tea i Geronimo Stilton
El Gran Rat Ral·li

9788413893587

Baves per sopar
9788413892030

Estafa al Colosseu
9788491379829

El tresor de la nau vikinga
9788499323794

I molts més!

SEGON i TERCER CICLE

Universos Manga
Bola de Drac SD

Nº 7: 9788491746706

Detectiu Conan
Nº 12: 9788411402231

Dr. Slump
Nº 15: 9788411124218

LeoTube
1. LeoTube i la maledicció del 
mitjà
9788413892603

2. LeoTube i el Joc de la Calamitat
9788413893112

3. Aventura al costat xúngo
9788413893396

4. El gran torneig galàctic
9788413894539



Reptes per identificar i potenciar els diferents tipus d’intel·ligència que tots els infants tenen, a partir  
de la teoria de les intel·ligències múltiples.

Genial Ment
Begoña Ibarrola
Estrella Polar     9788491373292     112 pàg.     11,95 €     De 6 a 8 anys

Genial Ment. Demostra que ets un geni
Begoña Ibarrola
Estrella Polar     9788491378099     120 pàg.     11,95 €     A partir de 8 anys
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Soc una nena rebel. Un diari per iniciar 
revolucions
Elena Favilli i Francesca Cavallo
Estrella Polar     9788491377399     224 pàg.     14,90 €

Diari d’una penjada. Com fer un diari 
superpenjat
Rachel Renée Russell
Estrella Polar     9788499328133     288 pàg.     15,00 €

Diari del Greg. Fes el teu propi llibre
Jeff Kinney
Estrella Polar     9788499326382     224 pàg.     15,00 €

Diari de les emocions
Anna Llenas
Estrella Polar     9788416716494     216 pàg.     14,90 €

Escriptura creativa
Són molts les escriptores i els autors que van 
escriure un diari durant la seva infància, que 
estan convençuts que va ser determinant en 
la seva trajectòria.

Les següents propostes són edicions pautades 
per a motivar als alumnes a experimentar la 
lectoescriptura i expressar la seva vitalitat.

crear
ART i LITERATURA
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narratives
LITERÀRIES

39
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Mestres d’un mestre
Xavier López
Columna     9788466427272     256 pàg.     15,90 €
El director de la prestigiosa escola pública 
Octavio Paz de Barcelona ens explica, en 
primera persona, la seva vocació de mestre i 
com va capgirar aquest centre educatiu que 
ha rebut els premis educatius més importants. 
Un mestre fet pels seus mestres que viu amb 
entusiasme, convicció i sense por el repte 
educatiu d’acompanyar els nostres infants.

I jo, també em moriré?
Xusa Serra i Llanas
Columna     9788466426022     384 pàg.     17,00 €
Edició actualitzada d’un llibre imprescindible 
per ajudar els infants i els joves a afrontar la 
pèrdua d’un ésser estimat. Dona les claus per 
ajudar a desenvolupar eines emocionals per 
afrontar una mort, una separació, una malaltia 
greu, i arribar a l’edat adulta sabent gestionar 
les pèrdues de qualsevol tipus.

Aprendre
Eduard Vallory
Columna     9788466428705     288 pàg.     17,90 €
L’Eduard Vallory és conegut, entre altres coses, 
per haver liderat la iniciativa de canvi educatiu 
Escola Nova 21. El que gairebé ningú no sap 
és que va ser un nen amb moltes dificultats 
a l’escola, on va patir la rigidesa d’un sistema 
educatiu que aparta els qui no encaixen. 
“Aprendre” és un llibre escrit amb llenguatge 
despullat, en què per primera vegada l’autor 
parla de la seva experiència i de la marca 
profunda que deixa el fracàs escolar. També 
parla de com i què pot aprendre algú que, 
com ell, no aprèn a l’escola, i de la mort, la 
vida, l’amor, la identitat, la vulnerabilitat, la 
felicitat i la capacitat d’esdevenir.

Tranquils i atents com  
una granota
Eline Snel
Labutxaca     9788416334483     144 pàg.     9,95 €
Les tècniques del mindfulness i la meditació 
per als infants, basades en els ensenyaments 
de  Jon Kabat-Zinn. Ofereix històries i exercicis 
simples i breus que els nens de 5 a 12 anys 
podran practicar cada dia.

Gramàtica de la fantasia
Gianni Rodari
Labutxaca     9788416334988     224 pàg.     7,95 €
Una guia pedagògica per estimular la 
creativitat en els nens i ensenyar-los a inventar 
històries.
A través de les més variades tècniques de la 
invenció, Rodari ofereix amb aquest llibre 
un instrument eficaç i útil per a qui creu 
en la necessitat que la imaginació tingui el 
seu paper en l’educació, per a qui té fe en la 
creativitat infantil, per a qui sap quin és el 
valor d’alliberació que pot tenir la paraula.

Educar amb valors
Joan Corbella
Labutxaca     9788418572784     152 pàg.     9,95 €
Per poder educar, en primer lloc s’ha de 
ser coherent amb els valors que es volen 
transmetre. En segon lloc, s’ha de tenir clar 
que tant la maldat com la bondat existeixen, i 
cal saber distingir-les. En tercer lloc cal creure 
en la llibertat perquè el fet d’educar tingui un 
sentit. Si no s’és lliure no hi ha possibilitat que 
els valors incideixin en els comportaments. 

MANUALS

Llibres per a mestres
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