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Què bigotis em passa?

Àlbums
il·lustrats

María Leach

Il·l.: Olga de Dios

Estrella Polar

9788491377702

32 pàg.

13,95 €

A partir de 3 anys

Ja sigui alegria, tristor, por o sorpresa,
calma, ràbia, fàstic o tendresa,
és d’allò més natural
fer una mica l’animal.
Un conte per entendre que totes les emocions són
bones, si les sabem identificar i gestionar.

Leila

T'estimaré sempre
Monstre Rosa

Text i Il·lustració: Debi Gliori

Text i Il·lustració: Olga de Dios

A partir de 3 anys

Estrella Polar

9788491377030

Estrella Polar
36 pàg.

13,95 €

A partir de 3 anys

El Monstre Rosa és diferent de tots els altres i,
encara que això no li importi gaire, un dia decideix
emprendre un viatge per buscar un altre lloc on
viure. Travessarà muntanyes en bicicleta i oceans
en un vaixell de paper, fins a arribar a un lloc on
tothom és molt diferent i feliç.

Ocell Groc
9788491379720

A partir de 3 anys

Míriam Hatibi
32 pàg.

13,95 €

La guineu Menuda fa morros, llença coses i fa un
gran terrabastall, però la guineu Gran aconsegueix
que se senti millor explicant-li que, passi el que
passi, l’estimarà del dret i del revés.

nove

tat

Estrella Polar

Il·l.: Màriam Ben-Arab

9788491376118

32 pàg.

12,95 €

A partir de 3 anys

La Leila té sis anys, els ulls molt grossos, els
cabells arrissats i la pell bruna. No té germans,
però té molts i molts amics a l’escola.
Una dolça història que ens ensenya que les
diferències no existeixen i que els grans sovint
tenen més prejudicis que els petits!

Tira pel dret. Les Aventures de l'Antonieta

Text i Il·lustració: Olga de Dios
Estrella Polar

9788491379096

Il·lustració: Òscar Julve
40 pàg.

13,95 €

L’Ocell Groc, un ocell amb unes ales petitones,
inventa un giny que li permetrà volar i recorre el
món compartint el seu invent amb altres animals
que tampoc poden volar, entre els quals hi ha una
ossa polar, un pingüí i un kiwi.
Un conte sobre el valor de compartir. Ocell Groc
ens convida a cuidar el planeta on vivim i a alliberar
les nostres idees pel bé comú.

Estrella Polar

9788418135576

32 pàg.

12,95 €

A partir de 3 anys

L’Antonieta vol anar a la lluna i es construeix un coet espacial. Una història que us farà cantar i ballar, de
la mà de la banda Reggae per xics!
Puja al coet amb l’Antonieta i tira pel dret!

nove

tat

nove

tat
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La simfonia dels animals

Mamo

Dan Brown

Il·l.: Susan Batori

Alejandra Castelló i Babeth Ripoll

Estrella Polar

9788418134913

48 pàg.

15,95 €

Il·l.: Marisa Morea

A partir de 3 anys

Estrella Polar

El juganer Mestre Mouse, sempre batuta en
mà, ens acompanya en les aventures d'un grup
d'amics, des de guepards i cangurs fins a elefants
i balenes blaves. Cada pàgina és una nova història
amb un missatge positiu, faules amb temes com
el valor de l'amistat, la compassió, la paciència, el
respecte, o la confiança en un mateix. La història
combina animals entranyables amb enigmes,
pistes i endevinalles ocults entre les pàgines,
perquè els pares també puguin gaudir d'aquesta
experiència interactiva compartida.
El llibre té una aplicació mòbil associada
mitjançant la qual es poden descarregar les
peces musicals d'una manera molt senzilla.

Frida

32 pàg.

13,95 €

En Kai està a punt de conèixer la seva madrastra.
Les madrastres fan por! Però ella no és com les
madrastres malvades dels contes... Ella és la
MAMO, una MAdrastra-MOlona!
Aquest llibre mostra com, al segle xxi, el concepte
de família no és una cosa tancada.

tat

nove

La princesa paperina

Jonah Winter
Estrella Polar

tat

nove

9788418135170

A partir de 3 anys

Il·l.: Ana Juan
9788418135613

Robert Munsch
32 pàg.

14,90 €

A partir de 5 anys

Frida ens trasllada al Mèxic de principi del segle xx
per explicar-nos l’extraordinari i indomable esperit
d’una nena afectada per la malaltia que, gràcies
al seu amor per l’art i a la seva determinació, va
aconseguir sobreposar-se a les circumstàncies
adverses de la vida i arribar a ser una de les
pintores més populars i estimades de tot el món.

tat

nove

Estrella Polar

Il·l.: Michael Martchenko

9788418134357

36 pàg.

12,95 €

A partir de 5 anys

Un drac converteix el castell de la princesa
Elizabeth en una pila de cendres, segresta el
seu príncep Ronald i la deixa sense res, llevat
d’una bossa de paper i el seu propi coratge.
Una combinació de valentia, intel·ligència i
perseverança la porten a vèncer el drac i a alliberar
en Ronald. Quan el príncep no mostra cap mena
de gratitud per l’heroisme de l’Elizabeth i té els
nassos de criticar la seva aparença, la princesa
no vessa ni una llàgrima: diu a en Ronald tot el
que pensa d’ell i s’allunya ballant cap al que, sens
dubte, és un final més que feliç.

Et regalo el món
Carmen Saldaña
Estrella Polar

Il·l.: Stacey McCleary

9788491376989

32 pàg.

13,95 €

A partir de 3 anys

Quan vas néixer, em vas semblar tan especial,
que vaig buscar arreu per fer-te un regal.
Et regalo el món, amb les bestioles al cau.
Les àguiles que volen per un cel ben blau.
Els boscos, les muntanyes, els rius i els mars...
la natura meravellosa que ens sorprèn a casa pas.
I ara te’l vull ensenyar.
Una celebració de la vida i dels meravellosos
regals que ens ofereix la natura.

nove

tat

nove

tat

La Greta i els gegants

Revolució a la botiga d'animals

Text i Il·lustració: Zoë Tucker i Zoe Persico

Text i Il·lustració: Ana Juan

Estrella Polar

Estrella Polar

9788491379898

A partir de 5 anys

32 pàg.

13,95 €

La Greta viu en un bosc molt bonic amenaçat pels
gegants. Quan els gegants van arribar al bosc, van
tallar arbres per fer cases. Després van tallar encara
més arbres i van construir cases encara més grans.
Aquestes es van convertir en pobles, i els pobles
en ciutats, fins avui, que ja gairebé no hi queda ni
mica de bosc. Per sort, la Greta té una idea...

9788491379768

32 pàg.

nove

tat

14,90 €

A partir de 5 anys

El senyor Walnut és el terrible propietari d’una botiga d’animals.
A l’establiment, fosc i fred, els animals viuen tancats en gàbies
minúscules. Per això, quan la Mimí, la mascota de la Mina, desapareix,
la nena està segura que el senyor Walnut hi té alguna cosa a veure.
Aconseguirà la Mina rescatar la seva estimada conilleta i liderar
l’alliberament de tots els animals de la botiga?

Visita la nova web d’educació: gruplector62.com
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Vides secretes

Àlbums
il·lustrats

Text i Il·lustració: Gemma Capdevila
Estrella Polar

El carter joliu
Text i Il·lustració: Janet Ahlberg i Allan Ahlberg
Estrella Polar

9788418135231

36 pàg.

9788491379638

48 pàg.

14,90 €

A partir de 5 anys

19,95 €

A partir de 5 anys

Una deliciosa saca de correus amb cartes
adreçades a coneguts personatges.
La carta als tres óssos hi trobaràs una nota de
la Rínxols d’Or demanant disculpes. Hi ha una
circular per a la bruixa, una targeta postal per al
gegant i moltes coses més.

tat

nove

La nit s’estén sobre el món i aixopluga infinitats
de vides salvatges que s’escapen als ulls dels
humans.
Aquest llibre que tens a les mans és un viatge fet
paper, és una nit feta paraules, és un llibre que és
un somni.
Deixa’t portar per les il·lustracions i les paraules de
la Gemma Capdevila i endinsa’t en Vides secretes,
un relat dolç, salvatge i hipnòtic.

La Lili i en Teo.
La màgia de l’amistat
Marie Kondo
Estrella Polar

Il·l.: Salima Yoon
9788491379362

40 pàg.

15,95 €

A partir de 5 anys

Dos amics, un esquirol i un mussol, mentre juguen
aprenen a ordenar el seu espai.
Un preciós conte de Marie Kondo per als més
petits de la casa.

Un cistell de cireres.
Set contes petits per a fer-nos grans
Alba Castellví
Estrella Polar

Estrella Polar

32 pàg.

14,90 €

Els grans fem el que podem però els petits, de
vegades, ho volen tot, no tenen ganes d’esforçarse, ens fan repetir les coses un cop i un altre, fan
el que no haurien de fer i s’aficionen massa a les
pantalles... Són el millor que tenim, però educarlos és tot un repte.
Aquests set contes tracten temes com l’autonomia,
l’autoestima, l’esforç, la frustració i l’oci electrònic, i
ens serveixen per educar alhora que ens divertim.

Il·l.: Ignasi Blanc
9788491378792

96 pàg.

A partir de 5 anys

Un bosc ple d'amor
Jordi Cuixart

Il·l.: Albert Arrayás
9788491373605

12,95 €

A partir de 5 anys

En un bosc ple de vida, una oreneta intenta fer el
seu niu, però un eriçó rondinaire el fa malbé cada
vegada. Els altres animals del bosc, quan coneixen
la situación, es concentren pacíficament davant del
cau de l’eriçó per intentar fer-lo canviar d’actitud.

Viure amb la Hilda
(i els seus inconvenients)
Bel Olid

Il·l.: Mercè Canals

Estrella Polar

9788491371595

34 pàg.

12,95 €

Premi Apel·les Mestres
A partir de 5 anys

Viure amb algú pot ser divertit, però la Hilda troba
inconvenients a tots els seus candidats.
I si l’inconvenient de debò fos viure amb ella?
Una divertida història sobre la convivència i les
seves dificultats.

El cofre de l'amistat
Text i Il·lustració: Raquel Díaz Reguera
Estrella Polar

9788418135651

A partir de 6 anys

80 pàg.

nove

15,95 €

tat

No és fàcil tenir amics íntims, aquests que saben el que penses abans que tu ho pensis, els que són amb
tu encara que no els vegis al teu voltant...
No és fàcil, però si ho aconsegueixes els resultats no poden ser millors i més gratificants.
En aquest llibre trobaràs, d’una manera clara i divertida, les claus per cuidar aquestes persones especials
que anomenem amb una de les paraules més boniques que existeixen.
AMIC… AMIGA.
4
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Cuidem
el nostre
PLANETA

El meravellós planeta Terra

Superherois contra el plàstic

Text i Il·lustració: Rachel Ignotofsky
Estrella Polar

9788491378778

128 pàg.

19,95 €

A partir de 9 anys

Un viatge pel nostre planeta en què explorarem
ecosistemes grans i petits, des d’un escull de corall
fins a deserts, selves tropicals o una gota d’aigua,
per descobrir-ne els habitants, la importància de la
biodiversitat, els cicles de la natura i un munt de dades
curioses i interessants.

Martin Dorey
Estrella Polar

Il·l.: Tim Wesson
9788491379737

128 pàg.

10,95 €

A partir de 8 anys

Una manera fàcil i pràctica per reduir l’ús de plàstic
a casa, a l’escola i en el teu entorn més proper.
Martin Dorey és un dels líders de la lluita contra el
plàstic al Regne Unit. Va fundar el moviment global
#2minutebeachclean per mantenir les platges netes.
Un llibre pràctic amb missions que els nens han de
complir dia a dia.

tat

nove

Contes per salvar el planeta
Anna Casals i Paolo Ferri
Estrella Polar

Il·l.: Cris Ramos

9788418134425

112 pàg.

15,95 €

A partir de 6 anys

Cuidem allò que estimem, i estimar la natura és urgent.
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. Històries plenes de valor i esperança
que transmeten als més petits la importància de cuidar el nostre planeta.
Perquè el futur encara no està escrit i seran els nens i les nenes els
encarregats d’escriure’l.
Perquè puguin canviar el món, ajuda’ls a entendre’l.
Cada conte va acompanyat d’unes pàgines informatives i de reflexió: breu
explicació del problema mediambiental que planteja el conte, els petits
gestos generen grans canvis i explicació de projectes
que ja s’estan desenvolupant.

nove

tat

Escriu una carta a la Mare Natura i envia'ns-la a educacio@gruplector62.com
Les més interessants les publicarem a la nostra pàgina d'educació
www.gruplector62.com

Visita la nova web d’educació: gruplector62.com
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Cap
Àlbums
a la
IGUA
il·lustrats
LTAT

at

vet

no

Contes de bona nit per a nenes rebels
Elena Favilli i Francesca Cavallo
Volum I

Estrella Polar

224 pàg.

9788491373377

De Serena Williams a Malala Yousafzai, de Coco
Chanel a Frida Kalo, d’Hipàtia a Michelle Obama,
aquest llibre narra les vides extraordinàries de cent
dones valentes i, a més, conté les il·lustracions
de seixanta artistes d'arreu del món. Cientíﬁques,
astronautes, aixecadores de pesos, jutgesses,
xefs... Cent exemples de determinació i audàcia
per a les grans somiadores.

19,95 €

Volum II

A partir de 8 anys
Volum III

9788491374978

Aquest llibre reuneix cent noves històries de dones
extraordinàries de tot el món. Des de Beyoncé,
passant per JK Rowling, fins a Madonna; des
Rigoberta Menchú passant per Nefertiti fins Isadora
Duncan, retratades per les 50 il·lustradores més
importants de tot el món.
La selecció d’històries d’aquest segon volum ha
estat realitzada amb les aportacions de la gran
comunitat de lectors i lectores que #RebelGirls ha
creat.

9788418135699

100 dones immigrants que han canviat
el món
100 dones immigrants exemple de determinació i
audàcia per a les nenes que somien en gran.
Aquest llibre reuneix noves històries de dones
extraordinàries de tot el món: activistes, artistes,
directores de cinema, metgesses, escriptores,
polítiques, esportistes, científiques i un llarg
etcètera, retratades per diferents il·lustradores.

Dones de ciència
Text i Il·lustració: Rachel Ignotofsky
Estrella Polar

9788491376323

128 pag.

19,95 €

A partir de 10 anys

Entre les pioneres que hi apareixen, podem trobar figures tan conegudes com Marie Curie
i Jane Goodall, i d’altres no tan conegudes, com Rachel Carson, que ja a principis del segle xx va
advertir sobre els efectes nocius dels pesticides en el medi ambient i de la creixen contaminació.
Aquest col·lecció d’històries apassionants també inclou infografies sobre temes rellevants en camps
relatius a la ciència i un glossari científic il·lustrat.

6
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Ada Lovelace. Desxifra el codi

Madam C. J. Walker. Crea una empresa

Il·lustració: Marina Muun

Il·lustració: Salini Perera

Estrella Polar

9788418134333

128 pàg.

11,95

A partir de 8 anys

L’Ada, una nena molt curiosa que viu al Londres del segle xix, està
obsessionada amb les màquines i els animals que poden volar.
Però la seva mare creu que potser és massa somiadora i l’anima a estudiar
matemàtiques.
Al principi, l’Ada no entén com li podria agradar una assignatura sense
dibuixos, però de mica en mica s’enamora d’aquesta ciència...

Estrella Polar

at

Estrella Polar

at

Històries per a nenes i nens extraordinaris

Il·l.: David Sierra
9788491377184

11,95 €

vet

no

El poder dels nois
Ritxar Bacete

128 pàg.

La Sarah és la primera persona de la seva família que no ha nascut esclava.
Però ser lliure no significa que no hagi de treballar. La Sarah cuina, neteja, cull
cotó... I quan ha de treballar, es recull els cabells. Un dia, nota que els cabells
li cauen. Aleshores, comença a provar i barrejar tots els productes que té a
l’abast, fins que acaba inventant un producte miraculós i decideix crear la seva
pròpia empresa...

vet

no

9788418134340

A partir de 8 anys

160 pàg.

Amanda Li
15,95 €

A partir de 8 anys

Els nens necessiten créixer lliures dels estereotips i condicionants que els fan
menys feliços i capaços. Hem d’ampliar-los les possibilitats de ser i estar al
món; crear una nova masculinitat, positiva i diversa, que porti els nens a estar
connectats amb el seu cos i, sobretot, amb les seves emocions, que és on
radica la seva veritable força interior.
Aquest és el llibre que els nens necessiten per ser ells mateixos.

Visita la nova web d’educació: gruplector62.com

Estrella Polar

Il·l.: Amy Blackwell
9788491378716

124 pàg.

15,95 €

A partir de 10 anys

En aquest llibre trobaràs les històriesde nens i nenes de tot el món que han
superat adversitats, perseverat i triomfat.
Coneix l’activista que està liderant la lluita contra el canvi climàtic, el
supervivent de l’atac d’un tauró o el noi que dedica la seva vida a defensar els
drets dels nens… Segueix les seves petjades perquè per aconseguir coses
extraordinàries, l’edat no és important!

7

Creixement
personal
i emocions

Els llibres de
BEGOÑA IBARROLA
Estrella Polar

tat

Genial Ment. Demostra que ets un geni

Il·l.: Víctor Montes
112 pàg.

ve

A partir de 7 anys

Genial Ment
9788491373292

no

Il·l.: Víctor Montes
11,95 €

48 divertits reptes per identiﬁcar i potenciar els diferents tipus d’intel·ligència
que tots els nens tenen!
El protagonista d’aquest llibre és Geni, un monstre genial! Té vuit colors, un
per a cada intel·ligència, i li encanten els reptes!
La teoria de les intel·ligències múltiples defensa que en tots nosaltres hi ha ﬁns
a vuit tipus d’intel·ligències diferents. Dit d’una altra manera: no hi ha nens més
intel·ligents que d’altres, sinó nens que posseeixen una intel·ligència o una altra
en major o menor mesura. I al ﬁnal del llibre podran identiﬁcar en quina de les
vuit intel·ligències destaquen.

9788491378099

112 pàg.

11,95 €

Hola, soc en Geni, un monstre GENIAL! M’encanta divertir-me i posar-me a
prova amb tota mena de reptes. I a tu? Segur que també. En aquest llibre
trobaràs 42 divertidíssims reptes per canviar el món. Perquè, sabies que tu i
els teus amics podeu fer coses increïbles? Fabuloses! És clar que sí! No has
d’esperar a ser més gran, amb aquest llibre pots començar ara mateix. T’hi
apuntes?

Contes per a una nova realitat
Il·l.: Marisa Morea

Genial Ment. Contes per a Genis
Il·l.: Kim Amate
9788491375104

112 pàg.

11,95 €

En aquest llibre acompanyaràs el Geni en una divertida aventura per descobrir
les intel·ligències! Aquest monstre tan peculiar ens porta vuit contes il·lustrats
en què els seus protagonistes van d’excursió a la granja escola i descobreixen
perquè són uns veritables genis.

9788418135484

48 pàg.

12,95 €

Recopilatori de contes per ajudar els nens i nenes a gestionar les emocions
davant la tornada a la normalitat: recuperar rutines, expressar i gestionar
pors que els nens poden tenir ocults (por al contacte, a l’exterior, a les noves
mesures de seguretat, a la mort, a estar lluny de part de la seva família...).
Quatre contes que ajudaran els més petits a gestionar la tornada a la nova
realitat!

Contes per estimar-te millor
Álex Rovira i Francesc Miralles

Il·l.: Raquel Díaz

Estrella Polar

208 pàg.

9788491376385

17,95 €

A partir de 8 anys

L’autoestima és l’eina més important amb què comptem per circular feliços
per la muntanya russa de la vida. Les 35 històries que integren aquest
llibre ensenyen a cultivar aquest poder des de la infantesa, despertant la
imaginació, l’humor, la resilència, l’amor i l’acceptació del que som.

Contes per a nenes i nens feliços
Álex Rovira i Francesc Miralles
Estrella Polar

9788418134111

Il·l.: Albert Asensio
176 pàg.

17,95 €

A partir de 8 anys

Un llibre per aprendre valors que donarà als joves lectors una brúixola per
afrontar els reptes de la vida, desenvolupar la intel·ligència emocional,
descobrir el seu talent i realitzar-se.
Aquestes trenta-cinc faules, inspirades en les més sàvies tradicions de la
humanitat, il·lustren l’esforç i la superació, la importància d’acceptar-se, la
màgia de l’empatia, la simplicitat i altres claus personals per créixer i ser feliç
en un món cada vegada més complex.

8

nove

tat
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tat

nove

La meva família

Contes per ser feliç

Il·l.: Cristina Losantos
Estrella Polar

Gaspar Hernández i Jordi Llavina

9788491374961

64 pàg.

8,95 €

A partir de 6 anys

En Pau està a punt de tenir un germanet, la Martina es pregunta per què ella
només té mare i en Joan recorda quan va ser adoptat...
Amb les famílies passa el mateix que amb les persones: totes són diferents,
no n’hi ha dues d’iguals.

Contes extraordinaris per a famílies no
ordinàries
Elisa Binda
Estrella Polar

Il·l.: Mattia Perego
9788418135668

176 pàg.

17,95 €

A partir de 6 anys

Una princesa amb els pares separats, una gran família de follets, un elf adoptat
per un parell d’orcs, un petit monstre i la seva mare treballadora.
Deu contes per explicar als infants que totes les famílies són màgiques!

La vida fantàstica.
Lliçons de vida d'un nen amb somnis
Didac Bautista
Estrella Polar

Estrella Polar

9788491379041

200 pàg.

15,95 €

A partir de 8 anys

El llibre que teniu a les mans és un recull de contes pensat perquè grans i
petits llegiu junts i parleu de les coses que us preocupen. Animals, éssers
fantàstics i persones protagonitzen aquestes vint històries que parlen de
la tristesa, les pors, la timidesa i altres sentiments que molt propers. Al
final de cada conte hi ha una guia que us ajudarà a treballar les emocions
presentades.

La història de la Greta
Valentina Camerini
Estrella Polar

Il·l.: Veronica «Veci» Carratello

9788491378549

144 pàg.

11,95 €

A partir de 9 anys

Va ser un matí d’agost a Estocolm que la Greta Thunberg va decidir que no
podia seguir ignorant més la situació del planeta: el canvi climàtic era molt
preocupant i tothom actuava com si no fos el seu problema! Des d’aleshores
res va tornar a ser igual. La Greta va començar a fer vaga tots els divendres
per cridar l’atenció de les autoritats sobre el canvi climàtic. A dia d’avui
ha inspirat tot un moviment que ha sortit al carrer per demanar mesures
mediambientals urgents. I tu, t’hi uneixes?

Il·l.: Carme Solé Vendrell

9788491379751

64 pàg.

12,95 €

A partir de 7 anys

«Les etapes de la meva malaltia han sigut difícils i hi ha hagut un munt
d’estones tristes. Però aquestes estones m’han ensenyat a valorar moltes
coses de la vida: estar amb les persones que m’estimen i que fan tots els
possibles per fer-me feliç, gaudir de tots els moments, tirar endavant i no
rendir-se mai. Si a la vida tens esperança, gaudiràs d’una vida fantàstica».

tat

nove

Som tempesta
Michela Murgia
fanbooks

9788417515720

128 pàg.

15,95 €

A partir d’11 anys

Les històries sempre ens parlen d’herois solitaris, però la vida quotidiana està
feta de victòries acomplides per persones ordinàries que han sabut posar-se
d’acord i aplegar-se per aconseguir grans objectius comuns. Així va néixer la
Viquipèdia, i així va ser descobert el codi secret dels nazis…
Michela Murgia ha escollit setze aventures col·lectives, algunes de molt
famoses, altres desconegudes, i ens les narra com a empreses corals. Perquè
l’heroisme és el camí de pocs, mentre que la col·laboració creativa és un
superpoder que ens pertany a tots. Perquè milions de gotes d’aigua creen una
tempesta.

nove

tat

Visita la nova web d’educació: gruplector62.com
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INFANTIL

El món d’en TEO
En Teo és un nen inquiet, curiós i tendre a qui li agraden molt
els animals i la natura. És un company de jocs i d’aventures.
Li encanta descobrir el món amb la seva família i amics.
Violeta Denou, pseudònim de Carlota Goyta i Assumpció
Esteban, és la famosa creadora d’aquest personatge peculiar.
Consulteu tots els títols a www.gruplector62.com

De 0 a 3 anys

De 3 a 6 anys

El meu primer TEO

En TEO descobreix
el món

A partir de 6,95 €

Cartró

A partir de 8,95 €

Els teus primers llibres d’en TEO
A partir de 5,95 €

A partir de 6,95 €

Tapa dura

Cartró

A partir de 11,50 €

A partir de 4,95 €

El món d’en TEO

Tapa dura

A partir de 6,95 €

Rústica

Comencem a LLEGIR

Títols inspirats en el mètode Montessori, un sistema educatiu
basat en l’estimulació positiva, el reconeixement a la individualitat
i el respecte al nen.
Cada llibre inclou tres contes per aprofundir en el mètode
Montessori d’una manera lúdica i divertida. A més, cada conte
proposa una activitat per desenvolupar els conceptes treballats.
Amb lletra lligada.

Cullera de sopa

Estrella Polar

80 pàg.

Petites històries. A casa
9788491372776

Petites històries. La natura
9788491372783
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Rústica / Cartró

Tapa dura

Petites històries MONTESSORI

Ève Herrmann

Tapa dura

Aprèn amb en TEO

En TEO viatja

Creix amb el TEO
A partir de 6,95 €

Sóc en TEO!

11,95 €

A partir de 5 anys

M. Àngels Ollé
Estrella Polar

Il·l.: Carme Solé

9788491378693

96 pàg.

13,95 €

A partir de 3 anys

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 històries
perquè els més petits aprenguin conceptes bàsics com «dins» i «fora»,
«a prop» i «lluny», «aquí» i «allà»... Amb lletra de pal.

Contes de la A a la Z
María Menéndez-Ponte
Estrella Polar

Il·l.: Sandra de la Prada

9788491373360

192 pàg.

17,95 €

A partir de 5 anys

Un recull de contes que viatja per totes les lletres de l’abecedari. Deixa’t
portar per aquests animalons i descobreix les aventures més divertides
de totes les lletres!
Cada lletra de l’abecedari és el conte sobre un animal. Amb lletra
lligada.

grup62.cat | Els nostres títols també en e-book

CLARA & SUPERÀLEX
Dos amics units per un secret: els seus superpoders!
Santi Anaya / Sess

Estrella Polar

48 pàg.

5,95 €

A partir de 5 anys

1. El misteri de les joguines desaparegudes

4. L’atac del caçador de superherois

9788491373223

9788491373810

2. Monstres a l'escola

5. Superherois sota hipnosi

9788491373230

9788491377139

3. La invasió extraterrestre

6. Un jardí molt (molt) salvatge

9788491373803

9788491377146

Han desaparegut les joguines! Però qui se les ha emportat? Acompanya la
Clara i el SuperÀlex en aquesta esbojarrada aventura per recuperar les seves
joguines. Ho aconseguiran...?

Estava clar que alguna cosa dolenta i que feia molta por estava passant. Però
hi ha un dia que dos nens amb superpoders no poden faltar a l’escola: el dia
que han de salvar tots els seus comapnys. El dia sorprenent que estaven
esperant...

Mentre la Clara i el SuperÀlex somnien noves missions, alguna cosa estranya
està passant al barri: tots els animals s’han tornat bojos! Trobaran l’origen
d’aquesta situació tan inquietant?

Visita la nova web d’educació: gruplector62.com

La vida d’un superheroi no sempre és fàcil, i menys quan la Clara i en
SuperÀlex topen amb un robot que ho captura tot sense excepció, és
desesperant! Sabran desfer-se d’aquest individu?

El pànic torna al barri de la mà d’un personatge ben misteriós i perillós: en
Zoltar el Zuper Hipnotizador, un individu que té tots els veïns sota les seves
ordres i desitjos... podran escapar els nostres protagonistes de les seves
malèvoles intencions?

El que es preveia com una excursió avorrida al jardí botànic acaba sent una
trepidant lluita entre la Clara, en SuperÀlex i una planta carnívora que resulta
impossible d’exterminar perquè té molta (molta) gana!
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Els contes
d’en JAUME CABRÉ
Estrella Polar

A partir de 6 anys

La Mariona i la Menjanits

L'Ariadna i la lluna Pruna

Il·l.: Romina Martí

Il·l.: Queralt Armengol

9788491373179

52 pàg.

15,95 €

9788418135187

A la Mariona li agrada molt llegir. Avui està llegint un conte
al seu gat, el Bitxo.
—Veus, Bitxo? Al país del conte no es fa mai de nit i la
gent va perdent l’ombra.
—Mèu —fa el Bitxo.
—I resulta que com que no tenen ombra... es queden
sense força. Mira quina cara de cansats que fan els que
passegen pel parc... —diu la Mariona—. Oh, mira! Les
garses sí que tenen ombra!
—Mèu —respon el Bitxo. I sense pensar-s’ho gens, fa un
bot... i es ﬁca dins del conte...

58 pàg.

15,95 €

Una història plena de pàgines amb sorpreses on l’Ariadna
es fa amiga de la lluna i juntes viatjaran en globus pel cel,
des de la ciutat a la sabana, coneixeran éssers fantàstics i
viuran aventures úniques!

En Pere i el bosc
Il·l.: Júlia Sardà
9788490576984

52 pàg.

15,95 €

Un nen que es diu Pere ha sortit de casa seva de nit a
la recerca del seu camió de bombers i s’ha endinsat al
bosc. Uns quants animalons l’observen amb curiositat. Un
mussol, un esquirol, un eriçó... Ell no se n’adona.
Què serà capaç de fer en Pere per recuperar el seu camió
de bombers? Endinsa’t al bosc amb ell!

L'any del Blauet
Il·l.: Pep Boatella

t
eta

9788491377641

v

no

48 pàg.

13,95 €

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 i divertit!

DytectiveU
Llibres basats en un model d’aprenentatge innovador perquè llegir sigui més fàcil i divertit.
Luz Rello

Il·l.: Mike Bonales

Estrella Polar

8,95 €

A partir de 6 anys

El misteri de l'antídot blau

El misteri de l'ou

9788491377108

9788491377092

En Pau es posa malalt sobtadament i la Clara, amb
l’ajuda de D-Tek, investigarà l’origen de la seva malaltia
i viatjarà fins a la Xina per trobar la medicina que curi el
seu amic.
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48 pàg.

A l’acadèmia de detectius ha aparegut un ou. Com
ha arribat fins aquí? La Clara i en Pau descobriran
pistes i investigaran de quin animal procedeix aquest
misteriós ou.

grup62.cat | Els nostres títols també en e-book

HISTÒRIES per a TOTS
Guillem Terribas
Estrella Polar

Els caçadors de bunyols

Il·l.: Òscar Julve

9788491378594

64 pàg.

11,95 €

A partir de 6 anys

La Martina acaba de fer sis anys. Els seus pares
l’han apuntat al cau, on cada dissabte es troba
amb un grup de nens i nenes per fer diverses
activitats. La primera sortida de cap de setmana
serà tota una experiència per a la nena.

M'expliques un conte?
Elisenda Roca
Estrella Polar

Il·l.: Mercè Galí
9788491376392

A partir de 6 anys

72 pàg.

12,95 €

Il·l.: Cristina Losantos

Estrella Polar

9788490570029

Vicenç Pagès Jordà

32 pàg.

6,95 €

A partir de 6 anys

Avui és l'aniversari de la Rita, una gallineta periquita
rodona com una baldufa. Per celebrar el seu
aniversari uns quants amics de la gallineta, l'Oriol,
el porquinyol, la conilla Serafina, l'Estevet, el
ratolí de camp, en Martinet, l'ós rentador i la serp
Serpentina decideixen fer bunyols per a la festa de
la Rita. Al cap d'una estona, a la cuina, la gallina
Josefina s'ha oblidat d'afegir el llevat a la pasta i
els dolços ens han quedat tot escarransits! Però
això no és caps problema, perquè decideixen tots
plegats farcir els bunyols de vent!

El somni d'en Blai
Rafel Nadal

Il·l.: Valentí Gubianas

Estrella Polar

9788418134401

64 pàg.

Estrella Polar

Il·l.: Joan Riera Calabús

9788415697367

32 pàg.

7,95 €

A partir de 6 anys

Tot va començar amb una llentia que s'avorria.
La sortida del sol, la pluja, les plantes... tot la
deixava indiferent. Un dia, les seves germanes
van començar a preocupar-se i li van presentar la
síndria, una dona amb contactes que li presentaria
algú que se l'enduria a veure món. I dit i fet, la
llentia viatgera va començar a veure món. Però allà
on anava, la llentia de seguida se'n cansava; Nova
York, la Bretanya, l'Illa de Mai Més... Fins que un
dia, després de molt viatjar va trobar un racó on
era feliç; era el mateix hort que havia deixat enrere
feia tant de temps.

11,95 €

A partir de 7 anys

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.

no

ve

ta

M´expliques un conte? té possibilitat de diferents
lectures:
–Per un sol narrador. Aquest llibre pot llegir-lo una
sola veu. L´adult pot fer de narrador de la història
fent tots els papers de l´auca.
–Teatre a l´escola. Diferents narradors. Aquests
contes estan escrits perquè es puguin interpretar
i els menuts aprendran a memoritzar el text i els
moviments necessaris pel desenvolupament de la
història.
–Amb un codi QR que apareix a les pàgines del
llibre, els nens podrán gaudir i viure de prop els
contes narrats per l’Elisenda Roca.

Víctor Aldea

La llentia viatgera

t

La Martina va al Cau

Any Gianni Rodari (1920-2020)
Els contes de la fantasia
Gianni Rodari
Estrella Polar

Il·l.: Giulia Orecchia
9788491370758

144 pàg.

13,95 €

A partir de 7 anys

T’imagines un elefant giravoltant sobre la
seva trompa com si fos una baldufa? Què
seria d’una ﬂor que s’atrevís a néixer al
pol nord? I si els gats de la ciutat s’unissin
per manifestar-se? Tot això i molt més
en aquest recull de contes i faules que
t’obriran les portes al món fantàstic de
Gianni Rodari.

Visita la nova web d’educació: gruplector62.com
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Grans HISTÒRIES…
... Grans PEL·LÍCULES
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Estrella Polar
A partir de 7 anys

tat

nove

tat

nove

tat

nove

Soul
9788418134937

Frozen 2
64 pàg.

9,95 €

En Joe Gardner és un professor d’escola apassionat del jazz que somia amb
convertir-se en músic professional. Després de patir un desafortunat accident,
l’ànima d’en Joe se separa del seu cos i va a parar per error al món on viuen
les ànimes que esperen el seu torn per baixar a la Terra. Allà coneixerà la 22,
una ànima amb tendència a ficar-se en problemes.

La Bella i la Bèstia
9788491371892

96 pàg.

4,95 €

La Bella és una jove somiadora que viu en un petit poblet amb el seu pare.
Quan aquest és capturat per una terrible bèstia, la Bella s’ofereix a intercanviarse per ell. Presonera dins del castell de la Bèstia, la Bella descobrirà que les
aparences deceben i que la bellesa es troba a l’interior.

Coco
9788491373087

96 pàg.

11,95 €

En Miguel és un noi de dotze anys que està destinat a treballar al taller de
sabates de la seva família. Però ell no vol ser sabater, vol ser músic com el
seu ídol, el famosíssim guitarrista Ernesto de la Cruz. Durant la vigília del «Día
de los Muertos», una nit màgica en la qual les famílies recorden els seus
avantpassats, en Miguel acut a la tomba del seu ídol en busca d’ajut.

Mary Poppins Returns
9788491376613

96 pàg.

11,95 €

Londres, anys trenta. Els germans Jane i Michael Banks ja són adults i viuen
junts amb els tres fills d’en Michael a la mateixa casa de Cherry Tree Lane. En
Michael pateix una terrible pèrdua personal i la minyona màgica Mary Poppins
torna a les seves vides per ajudar la família Banks a redescobrir l’alegria i la
fantasia que han perdut.
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9788418134371

128 pàg.

12,95 €

L’Elsa vol conèixer l’origen dels seus poders màgics i està preocupada per una
misteriosa veu que la crida. Per trobar respostes a totes les seves preguntes,
marxarà d’Arendelle amb l’Anna i els seus amics incondicionals, l’Olaf, en
Kristoff i l’Sven, per viure una aventura plena de perills que posarà a prova els
vincles que els uneixen i on descobriran secrets sobre el passat de la seva
família i del regne.

Onward
9788418134005

64 pàg.

9,95 €

96 pàg.

11,95 €

En Barley i l’Ian Lightfoot són dos elfs que viuen a New Mushroomton. En
Barley sol passar l’estona immers en els seus jocs de màgia i fantasia, mentre
que el seu germà petit, l’Ian, té prou amb preocupar-se per la seva imminent
adolescència. Els germans Lightfoot troben a faltar el seu pare, que va morir
anys enrere, però tot canvia quan a l’Ian li regalen un bàcul màgic que pot
conjurar un encanteri d’aparició. Quan el fan servir per ressuscitar el seu pare,
les coses no surten com esperaven, i només tenen vint-i-quatre hores per
trobar una solució

Toy Story 4
9788491377948

En Woody sempre ha tingut molt clar que la prioritat d’una joguina és tenir cura
del seu amo, ja sigui l’Andy o la Bonnie. Tanmateix, tot canvia quan la Bonnie
porta a casa en Forky, un nino que ella mateixa ha fabricat amb una forquilla
de plàstic. Un viatge en autocaravana amb amics nous i vells ensenyarà a en
Woody que el món pot ser un lloc molt gran per a una joguina.

grup62.cat | Els nostres títols també en e-book

Les aventures
de la Nenúfar i la Matoll
Santi Anaya

Il·l.: Álex Roca

Estrella Polar

112 pàg.

11,95 €

A partir de 7 anys

Operació Llampec

Operació Biri Biri

9788491376743

9788491378969

Operació Sant Jordi

Operació tortuga

9788491377764

9788418134234

Aquest cap de setmana li ha tocat a la Matoll fer-se càrrec del Llampec, la
mascota de la classe. Les dues elfes estan entusiasmades, fins que el pobre
hàmster topa amb el Rexi, el tiranosaure de l’hivernacle de la casa del Super3.
Uiiiii...

L’Àlex ha creat un nou invent: unes ulleres de realitat virtual que permeten
viure un llibre com si hi fossis a dins i formessis part de la història. Només cal
introduir el llibre que vulguis a dins de la màquina, posar-te les ulleres i... gaudir
d’una experiència 4D. Una sèrie d’embolics fan que es barregin dues històries
ben diferents... Sant Jordi i zombis?

La família del Super3 viatja a l’espai per atendre una petició d’auxili del Biri Biri.
El Malvat Galàctic Pla ha envaït la Lluna, ha capturat els Biris i la roda lunar ha
deixat de funcionar. Aconseguirà la família alliberar-los abans que els robots
del Senyor Pla els desintegrin?

La família del Super3 passarà les vacances al Supercreuer del Karaoke. Una
gran tempesta, però, fa naufragar el vaixell i van a parar a l’Illa de les Tortugues,
on viuen aventures flipants mentre intenten que l’oceà no quedi envaït pel
plàstic que hi vol llençar el malvat Capità Foc.

Les aventures de «Las Ratitas»
Il·l.: Isabel Lozano

Estrella Polar

144 pàg.

14,90 €

tat

nove

A partir de 7 anys

Tres, dos, un... superpoders!

La misteriosa màgia de les Súper Ratitas

9788418134395

9788418443176

La Gisele i la Claudia estan preparant una cançó per participar a Song Talent.
Estan molt emocionades. Guanyarà la seva composició Saneub el concurs?
Mentre assagen la cançó i la coreografia comencen a passar coses molt
estranyes. La Claudia creu que tenen superpoders, però la Gisele pensa que
només són coincidències! Fins que de sobte... succeeix una cosa realment
màgica. No t’ho perdis! No t’ho podràs creure!

Las Ratitas celebren una festa de pijames! La Gisele i la Claudia hi han
convidat les seves noves amigues, la Sara i la Júlia, dues germanes que
viuen a la casa del costat. La festa va genial fins que, abans d’anar-se’n al llit,
s’adonen que la Sara ha perdut el penjoll que li va regalar la seva àvia, que no
apareix per enlloc... Podran recuperar-lo la Gisele i la Claudia amb els seus
superpoders i amb l’ajuda de l’Alma, la seva inseparable gosseta?

Súper Alma en acció
9788418135118

Las Ratitas se’n van de vacances! Els seus pares les porten a un hotel
dedicat als animals, on organitzen una espectacular desfilada de mascotes.
La Gisele i la Claudia, molt emocionades, hi inscriuen la seva gossa Alma.
El problema és que un preciós gatet ha desaparegut a l’hotel...

Visita la nova web d’educació: gruplector62.com

15

CICLE
MITJÀ

Supermalsons
Ja és aquí la col·lecció més divertidament terrorífica que no pot faltar a cap biblioteca, i amb un
preu increíble!
Jeff Creepy

Estrella Polar

160 pàg.

3,95 €

A partir de 9 anys

1. El laboratori del pànic

7. La lliga del terror

9788491375616

9788491378310

Quan l’Amy, en Matt, la Georgia i l’Ethan van decidir anar d’acampada, no
s’imaginaven que entrarien en el perillós territori del doctor Zukov... Es diu que
els seus experiments són malèfics i que ha creat éssers sinistres que viuen a
les ombres. Que ningú s’atreveixi a entrar al seu laboratori!

2. RVE: Realitat Virtual Espantosa
9788491375623

A l’Aiden, el que li agrada més al món són els jocs de realitat virtual. Però un
dia n’hi regalen un que és força estrany. Massa real. I massa sinistre... Però a
la realitat virtual tot és mentida, oi? Això és el que pensava l’Aiden, fins que a
l’escola coencen a succeir coses molt estranyes...

3. Doble malvat

Un equip de futbol que no aconsegueix guanyar ni un sol partit es queda de
sobte sense entrenador. El substitut sotmet els jugadors a unes proves ben
curioses, com ara fer que es fiquin en un barril ple de llimacs fastigosos. No
obstant, l’equip comença a guanyar partits. Però el preu que n’hauran de
pagar serà terrorífic.

8. Illa vodú
9788491378327

Una parella d’arqueòlegs, els Patterson, naufraguen juntament amb els seus
fills i van a parar a l’Illa dels Desesperats, on descobreixen que els adults han
estat convertits en zombis per un ésser malèfic. Aconseguiran sobreviure a
espantoses cerimònies vodús, esquelets i altres éssers horrorosos?

9788491376354

En Bob mai no s’ha ficat en embolics... fins que un estrany doble idèntic a
ell apareix a la seva vida i li proposa substituir-lo en totes les coses que no li
agrada fer.
Mola, oi? Doncs no! Perquè aquest doble té olt males intencions...

4. Dins el retrat pervers
9788491376361

L’Emily, tot just entrar a la seva nova casa, va saber que aquell lloc era massa
inquietant... Però potser només són casualitats...

5. Parc Inferno
9788491377207

En Paris Pelinkanos i la Laura Calfreds són dos amics que tenen un canal de
YouTube especialitzat a visitar cases embruixades i demostrar que són un engany.
Els seus vídeos arrasen! Fins al dia que reben una misteriosa invitació per a un
nou parc d’atraccions. Però potser no és tan fàcil com sembla i algú (o alguna
cosa) molt i molt sinistre s’amaga en aquest parc d’atraccions tan estrany...

6. Una escola bestial
9788491377214

Comença el curs a l’Escola Primària Crowcester... En Rusty i els seus amics
no tenen gaires expectatives d’aventura per a aquest any, fins que apareix un
nou professor que sembla obsessionat per la Lluna.
Per què està tan interessat per les nits de lluna plena? És cert que poden tenir
poders màgics?
16
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Anna Kadabra
I si les bruixes fossin les bones del conte? Una nova col.lecció plena de màgia, misteri i diversió.
Pedro Mañas

Il·l.: David Sierra Listón

Estrella Polar

128 pàg.

9,95 €

A partir de 8 anys

1. El Club de la Lluna Plena
9788491379744

L’Anna està empipada perquè ha d’abandonar casa seva, l’escola i la ciutat.
Es trasllada amb els seus pares a Moonville, un vell poble enmig del bosc. Per
postres, el lloc és ple de llegendes i secrets. Qui és, per exemple, aquest gat
misteriós que la segueix a tot arreu? Què potser és el gat d’una bruixa? Ep!...
I si la bruixa fos ella?!

2. Un problema amb ales
9788491379867

A Moonville sempre passen coses estranyes, però és la primera vegada que
plouen bonyigues amb purpurina! Sembla que el culpable és un cadellet
volador, meitat porc, meitat unicorn. L’Anna Kadabra i els seus amics del Club
de la Lluna Plena l’hauran de posar fora de perill abans que el descobreixin els
seus enemics... els malvats Caçabruixes!

3. Un monstre a la banyera
9788418135156

L’estiu ha arribat al poble de Moonville i l’Anna i els altres bruixots planegen una
excursió al pantà per refrescar-se. Per desgràcia, els veïns han convertit l’indret
en un abocador de deixalles. Tot és ple de llaunes de refresc, bosses velles,
un monstre amb tentacles... Un monstre?!

4. Festa a la mitjanit
9788418135644

A Moonville, la nit de Halloween es fa festa grossa. Fins i tot l’Anna i la resta
d’aprenents de màgia pensen fer una festa per celebrar-ho. Malauradament,
l’envejós Oliver Dark té un pla per robar-los els convidats. És clar que cap
caçabruixes podrà impedir que el Club de la Lluna Plena ho passi de por…
De molta por!

El desastrós MAX CRUMBLY
Ha arribat un nou penjat a la ciutat, en Max Crumbly! Hi ha moltes coses genials al nou institut, però també hi ha un problema
enorme: en Doug, l’abusananos de l’insti, que té com a hobby entaforar en Max dins la taquilla.
Tant de bo en Max pogués ser com el protagonista del seu còmic favorit! Però això no impedirà que faci tot el possible per convertir-se en l’heroi que el seu institut necessita!
Rachel Renée Russell

Estrella Polar

320 pàg.

15,00 €

A partir de 9 anys

El desastrós Max Crumbly. Quin fàstic de dia
9788491371861

El desastrós Max Crumbly. Caos a l'insti
9788491375012

Visita la nova web d’educació: gruplector62.com
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CICLE
MITJÀ

Les aventures
de Ladybug i Gat Noir
Estrella Polar

96 pàg.

8,95 €

A partir de 8 anys

La Titellaire
9788491373025

La petita Manon està enrabiada perquè vol endur-se uns ninots de drap.
Aproﬁtant la seva ira, l’Esﬁnx la transforma en la Titellaire, capaç de reviure
i controlar les persones a través dels seus ninos. Si agafa els ninos de la
Ladybug i el Gat Noir, els robarà els prodigis!

Els sapotís
9788491377160

Les germanes bessones de l’Alya han estat demonitzades! L’Esfinx les ha
convertit en uns petits monstres incontrolables anomenats sapotís.
La Ladybug i en Gat Noir hauran de demanar ajuda a una nova heroïna:
la Guineu Roja!

El Mussol Negre
9788491378082

El senyor Damocles, el director de l’escola, acostuma a vestir-se com un
superheroi per ajudar la gent. Però no és gaire àgil i, durant una de les seves
intervencions, la Ladybug i el Gat Noir han d’acudir a rescatar-lo.

La Sara i les Golejadores
Laura Gallego

Il·l.: Laia López

Estrella Polar

264 pàg.

11,95 €

1. Fem equip!

3. Juguem la lliga

9788491377221

9788491378037

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!
Així que es proposa convèncer les seves amigues
per crear un equip de futbol femení.

A partir de 9 anys

Comença la lliga, i aquesta vegada també per a
les noies! La Sara i les seves amigues ja s’hi han
inscrit, però, ai!, encara queden moltes coses per
resoldre...

2. Les noies som una canya

4. El futbol i l'amor són
incompatibles

9788491377238

9788491378044

Quan falten pocs dies per al partit contra els
Falcons, sorgeixen nous problemes per a la Sara i
el seu equip. Quan estan a punt d’assumir que no
estan preparades... a algú se li acut un pla.

18

5. Les Golejadores no es
rendeixen
9788491378631

Les Golejadores comencen amb molt mal peu... 6
a 0 a favor del Liceu! Quina pallissa! Aconseguiran
les Golejadores remuntar i classificar-se per a les
finals?

6. L'últim gol

Algú ha robat l’examen de ciències naturals i el
professor amenaça de suspendre tots els alumnes
de la classe... Per descobrir la veritat, necessitarà
l’ajuda de les Golejadores…

9788491378648

La lliga està a punt d’acabar i les Golejadores
podrien guanyar-la! Les noies estan disposades a
tot per aconseguir fer realitat el seu somni.
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AVENTURES per a TOTS
L’al·lucinant, galàctic i piràtic
viatge del pare

La revolta dels mitjons

Neil Gaiman

Estrella Polar

Estrella Polar

9788490574355

128 pàg.

A partir de 9 anys

10,90 €

—Vaig 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.

Sebastià Bennasar

Agu trot

Il·l.: Ricard Zaplana

9788491377191

112 pàg.

8,95 €

A partir de 9 anys

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.

Roald Dahl

Il·l.: Quentin Blake

Estrella Polar

9788499320854

64 pàg.

7,50 €

A partir de 9 anys

El senyor Hoppy, un solter jubilat, sent un amor
secret per la senyora Silver, una vídua molt
atractiva. Ella, però, omple d'atencions l'Alfie,
la seva tortuga. El pla terriblement enginyós del
senyor Hoppy per vèncer el seu rival i aconseguir
l'amor de la senyora Silver per mitrjà de cent
quaranta tortugues -com a mínim! Us deixarà amb
un pam de nas.

Monday & May
Un conjunt explosiu ple d’humor!
Lillian Wallaby

Estrella Polar

128 pàg.

8,95 €

A partir de 8 anys

Contra el doctor Lecter

La maledicció d’en Corb Boig

9788490575116

9788416520121

Els germans Monday i May viuen a Pepperstone, Texas, un paissatge ple de
cactus i vaques. Tots dos van a l’Institut Libertonia, i els seus pares, en Lou
i la Dana Ocean, són dos hippies inventors d’aparells ecològics i beuratges
naturals.

En Busher, l’home més ric i amb més ànsia de poder de tot Pepperstone, vol
arrabassar les terres de l’indi Corb Boig per construir-hi una planta petrolífera.
En assabentar-se’n, en Monday i la May tramen un esbojarrat pla on la Hill i el
riﬂe de la senyora Leopardi resultaran del tot imprescindibles.

La maleta d’en Sonny Bullet
9788490577066

Una nova aventura dels germans que hauran d’enforntar-se a un nou
perill ecològic i que ens faran riure amb les seves idees per resoldre les
circumstàncies que se’ls hi presenten.

El candidat Myﬂower
9788416519194

Són les eleccions municipals a Pepperstone i els germans Monday i May
decideixen ajudar el xèrif Myﬂower en la seva candidatura. Per què, si tot el
poble sap que és corrupte?

Visita la nova web d’educació: gruplector62.com
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CÒMICS Geronimo Stilton

CICLE
MITJÀ

Geronimo Stilton viatja a través del temps per impedir que els gats pirates canviïn el curs de la història.
Estrella Polar

56 pàg.

A partir de 9 anys

Clac, gravem, Geronimo Stilton

El primer samurai

9788490574225

9788499328911

5,95 €

5,95 €

El descobriment d'Amèrica

Qui ha robat la Gioconda?

9788491379812

9788499322704

11,95 €

5,95 €

Estafa al Colosseu

Rere la pista de Marco Polo

9788491379829

9788499321486

11,95 €

5,95 €

L'estrany cas de la màquina dels llibres

El secret de l'esfinx

9788499324906

9788491379836

5,95 €

11,95 €

Has salvat els jocs olímpics, Stilton!

Torna-la a tocar, Mozart!

9788499328188

9788499327648

5,95 €

5,95 €

Un per tots, tots per Stilton

El tren més ràpid de l'oest

9788490573051

9788415790044

5,95 €

5,95 €

El primer ratolí a la lluna
9788415790921

5,95 €

CÒMICS Tea Stilton
Entre les lliçons, les amistats, els amors i les petites enveges, la vida a la universitat és d’allò més
emocionant!.
Estrella Polar

48 pàg.

5,95 €

A partir de 9 anys

El secret de l'Illa de les Balenes
9788499321295

La revenja del Club de les Sargantanes
9788499322308

El tresor de la nau vikinga
9788499323794

Esperant l'ona gegant
9788499325231
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CONEIXEMENTS Geronimo Stilton

Dinosaures
9788499323527

Les receptes més extraràtiques
74 pàg.

13,95 €

Descobreix amb Geronimo Stilton i la paleontòloga Karina Von Fossilen el
fascinant món dels dinosaures! En aquest llibre trobaràs dibuixos fantàstics
i molta informació sobre els sorprenents animals que van poblar la Terra fa
milions d’anys.

El gran llibre de l’espai
9788490576861

80 pàg.

14,95 €

El professor Volt ha reunit amb urgència Geronimo i tots els seus companys
perquè els vol encomanar una missió... molt espacial! Sí, sí, ho heu llegit
bé: espacial. De la mà dels vostres ratolins preferits, coneixereu totes les
curiositats que es troben dins l’Univers... Una aventura extraràtica!

El gran llibre dels esports
9788416522316

80 pàg.

14,90 €

L’illa dels Ratolins es disposa a celebrar els primers Jocs Extraràtics de la
història i Geronimo Stilton ha rebut l’encàrrec d’organitzar-los. Així que ha
decidit d’investigar una mica tots els esports que practiquem els humans, en
especial aquells que s’inclouen als Jocs Olímpics.

El meu primer atles
9788499324937

88 pàg.

14,95 €

Amb Geronimo Stilton viatjaràs pàgina a pàgina per descobrir les
característiques geogràﬁques, econòmiques i culturals de Catalunya, Espanya,
Europa i la resta del món!

9788491373261

9788491378709

96 pàg.

14,90 €

Geronimo i els seus amics t’ensenyaran a preparar galetes exquisides, pastissos,
mousses, smoothies, boníssimes postres de fruita i, com no, de xocolata!
A més, aprendràs les claus per seguir una alimentació saludable. Ah, i també
inclou receptes aptes per a al·lèrgics i intolerants.

14,90 €

El meu primer atles d’animals
9788415697930

96 pàg.

14,95 €

En aquest llibre trobareu tota la informació necessària per conèixer totes
les espècies animals: on viuen, què mengen, com s’organitzen i munt de
curiositats més. Un atles visual i fàcil amb mapes, requadres, fotograﬁes i
il·lustracions.

Sabies que...? El meu gran llibre de curiositats
9788490573853

96 pàg.

15,00 €

Si alguna cosa li agrada a Geronimo és la tranquil·litat. Després de recórrer
el món de punta a punta i explicar-nos les experiències, Stilton vol fer un
merescut descans. Quan comença a desfer les maletes i repassa els apunts
dels viatges, descobreix un munt d’informació curiosa que ha anat recopilant.
Quan ho explica als seus companys decideixen fundar el Museu de les
Curiositats de Ratalona.

Salva el planeta! Descobreix per què ets important
9788418135408

Les postres més extraràtiques

96 pàg.

Geronimo ha rebut un encàrrec molt especial de part de l’excel·lentíssim
alcalde de Ratalona: escriure un llibre de receptes amb els seus plats preferits!
Amb el seu meravellós equip, t’ensenyarà a preparar receptes boníssimes
de pasta i pizza; de llegums i verdures; de carn, peix i ous; unes quantes
receptes especials de formatge i un munt de postres temptadores per lleparte’n els bigotis!

128 pàg.

13,95 €

Acompanya Geronimo i ajuda’l a salvar un bosc i... el planeta sencer! A través
d’una divertida història del director de L’Eco del Rosegador, anirem descobrint
curiositats sobre el nostre planeta, però no només això, també aprendrem un
munt de dades interessants i, el més important, com salvar la Terra.

tat

nove

Visita la nova web d’educació: gruplector62.com

21

REGNE DE LA FANTASIA
Geronimo Stilton

CICLE
MITJÀ

A cada llibre trobaràs extraràtiques idees: olors màgiques,
adhesius per enganxar i desenganxar, pàgines desplegables, quaderns de viatge i…
un munt d’aventures!
Estrella Polar

320 pàg.

tat

nove

A partir de 9 anys

1. Al regne de la fantasia. Primer viatge
9788492790180

19,95 €

2. Retorn al regne de la fantasia. Segon viatge
9788492790203

19,95 €

3. Tercer viatge al Regne de la Fantasia
9788492790197

19,95 €

4. Quart viatge al Regne de la Fantasia
9788492790760

19,95 €

5. Cinquè viatge al Regne de la Fantasia
9788499322629

19,95 €

6. Sisè viatge al Regne de la Fantasia
9788499325552

19,95 €

7. Setè viatge al Regne de la Fantasia
9788499328850

19,95 €

8. Vuitè viatge al Regne de la Fantasia
9788415790969

19,95 €

9. Rescat al Regne de la Fantasia. Novè viatge
9788416519033

24,95 €

10. Reconquesta del Regne de la Fantasia.
Desè viatge
9788491373339

24,95 €

11. El gran secret del Regne de la Fantasia.
Onzè viatge
9788491376309

24,95 €

12. L'Illa dels Dracs del Regne de la Fantasia.
Dotzè viatge
9788491378730

24,95 €

13. Les set proves del regne de la Fantasia.
Tretzè viatge
9788418135507

24,95 €

REGNE DE LA FANTASIA
Llibres especials
Estrella Polar

320 pàg.

29,95 €

A partir de 9 anys

El gran llibre del Regne de la Fantasia
9788490573730

El gran retorn al Regne de la Fantasia
9788491370161
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ELS GROCS
Geronimo Stilton
Sóc jo! Sóc un ratolí més aviat distret, amb el cap als núvols... Dirigeixo un diari, però la
meva autèntica passió és escriure. Aquí a Ratalona, a l’Illa dels Ratolins, els meus llibres
són tots rat sellers. Són històries per riure, més tendres que la mozzarella, més gustoses
que el manxego, amb més sabor que el cabrales... Són per llepar-se’n els bigotis, paraula
de Geronimo Stilton.
Estrella Polar

128 pàg.

8,95 €

1. El meu nom és Stilton,
Geronimo Stilton
2. A la recerca de la meravella
perduda
3. El misteriós manuscrit de
Nostraratus
4. El castell de Roca Agarrada
5. Un viatge demencial a Ratkistan
6. La cursa més boja del món
7. El somriure de Mona Ratisa
8. El galió dels Gats Pirates
9. Fora les potes cara de formatge!
10. El misteri del tresor
desaparegut
11. Quatre ratolins a la Selva Negra
12. El fantasma del metro
13. L'amor és com el formatge
14. El castell de Potaxixa MixaMixa
15. Atenció als bigotis... arriba
Ratinyol!
16. Seguint la pista del ieti
17. El misteri de la piràmide de
formatge
18. El secret de la família Tenebrax
19. No volies vacances, Stilton?
20. Un rat educat no es tira
petarrots
21. Qui ha raptat a esllanguida?
22. L'estrany cas de la rata pudent
23. Atontorrat qui arribi l'últim!
24. Quines vacances més
superràtiques!
25. Halloween... quina por!
26. Quin cangueli al Kilimanjaro!

A partir de 8 anys
27. Quatre ratolins al salvatge oest
28. Els millors jocs per a les
vacances
29. L'estrany cas de la nit
de Halloween
30. És Nadal, Stilton
31. L'estrany cas del calamar
gegant
32. Per mil formatges de bola... he
guanyat la lotorato!
33. El misteri de l'ull de maragda
34. El llibre dels jocs de viatge
35. Una extraràtica jornada... de
campió!
36. El misteriós lladre de formatges
37. No volies karate, Stilton?
38. Un granissat de mosques per
al comte
39. L'estrany cas del volcà Pudent
40. Salvem la balena blanca!
41. La mòmia sense nom
42. L'illa del tresor fantasma
43. L'agent secret zero zero k
44. La vall dels esquelets gegants
45. La marató més boja del món
46. Acampada a les cascades
del Niàgara
47. L'estrany cas dels jocs olímpics
48. El temple del robí de foc
49. L'estrany cas del tiramisú
50. El secret del llac desaparegut
51. El misteri dels Elfs
52. No sóc un Súper-rat
53. El robatori del diamant gegant
54. Cap a l'escola del formatge

55. L'estrany cas del ratolí
desafinat
56. El tresor dels turons negres
57. El misteri de la perla gegant
58. Geronimo se'n va de casa
59. A tot gas, Geronimo!
60. El castell de les 100 històries
61. El misteri del robí d'Orient
62. Un ratolí a l'Àfrica
63. Operació Panettone
64. El misteri del violí desaparegut
65. Final de Supercopa... a
Ratalona!
66. Misteri al Prado
67. La màgica nit dels elfs
68. El Concurs dels Supercuiners
69. L'estrany cas del lladre
de xocolata
70. L'estrany cas dels grans blaus
71. La caça del llibre d'or
72. El misteri de les set
matrioixques
73. El tresor de Rapa Nui
74. Hi ha un pirata a internet
75. El secret de Leonardo
76. Unes vacances tremendes
a Vil·la Ronyosa
77. El misteri del papir negre
78. Alarma, ratolí a l'aigua
79. Cita amb el misteri
80. Ai, ai, ai, quina aventura
a Hawaii!
81. La nit de les carabasses llop

ELS PETITS ESPECIALS
Geronimo Stilton
Estrella Polar

128 pàg.

A partir de 8 anys

Una tendra, tendra, tendra història sota la neu
9788499322858

8,95 €

El llibre i la rosa
9788499327624

8,95 €

L'estrany cas del tió desaparegut
9788490572375

7,95 €

nove

tat

Un Sant Jordi de bigotis
9788490573860

8,95 €

Escape book. Atrapat... dins de casa meva!
9788418134050

9,95 €

Visita la nova web d’educació: gruplector62.com
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VIATGE EN EL TEMPS
Geronimo Stilton

CICLE
MITJÀ

Us ha perseguit mai (brrr) un tiranosaure? Us heu perdut mai pel desert a la recerca de la piràmide de Kheops? I heu intentat mai assaltar un castell medieval? A mi m'ha passat tot això, i tant que sí! Tot va començar així, ben
bé així: el professor Volt em va convidar a fer un viatge en el temps amb la meva família. Diplodocs, estegosaures, boscos prehistòrics! Mòmies, faraons, piràmides! Castells, cavallers i damisel·les! Ah quantes aventures d'aquelles que us arrissen els bigotis...
Estrella Polar

320 pàg.

19,95 €

nove

A partir de 9 anys

tat

1. Viatge en el temps

5. Viatge en el temps 5

9. Viatge en el temps 9

9788492790173

9788490574027

9788491375531

2. Viatge en el temps 2

6. Viatge en el temps 6

10. Viatge en el temps 10

9788499324944

9788490578254

9788491378273

3. Viatge en el temps 3

7. Viatge en el temps 7

9788499328430

9788416520473

11. Missió dinosaures.
Viatge en el temps 11

4. Viatge en el temps 4

8. Viatge en el temps 8

9788415790501

9788491372653

9788418134838

Especials VIATGE EN EL TEMPS
Geronimo Stilton
Estrella Polar

320 pàg.

19,95 €

A partir de 9 anys

El secret del coratge
9788499324920

La gran invasió de Ratalona
9788492671373
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ALTRES COL·LECCIONS
Geronimo Stilton
Estrella Polar

128 pàg.

8,95 €

A partir de 8 anys

Prehisto-Rats

Cosmo-Rats

Tenebrosa Tenebrax

Al poblat prehistòric de Pedròpolis viu
Geronimo Stiltonut, un rosegador de
pelatge despentinat i posat intel·lectual.
Amb ell i amb els seus amics viureu
divertides aventures amb dinosaures
ganduls i poca traça i terribles tigres de
dents de sabre!

A l’espai infinit, una nau en forma de tall
de formatge viatja a la velocitat de la llum
per planetes i galàxies! És la Rat Galàxia,
la nau dels Cosmo-rats, intrèpids rosegadors que viatgen pel cosmos a la
descoberta de planetes desconeguts i
extraterrestres estrafolaris i molt divertits!

16 títols.

10 títols.

A Lugúbria arriba un foraster: el famós
escriptor Bobo Shakespeare, que acaba
de rebre en herència una bonica vil·la als
afores. Ben aviat descobrirà que la casa
està infestada d'una banda de fantasmes poca-soltes que volen impedir que
s'hi instal·li. Per sort, Tenebrosa està
disposada a ajudar-lo...
8 títols.

Visita la nova web d’educació: gruplector62.com
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AGÈNCIA DEL COR
Tea Stilton

CICLE
MITJÀ

Al carreró de les Margarides, a l’Illa de les Balenes, hi ha un petit edifici
que fa olor de sucre i vainilla, i al capdamunt de tot hi ha unes golfes on es reuneixen cinc amigues
molt especials... 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! És l’Agència del Cor.
Estrella Polar

144 pàg.

12,95 €

A partir de 8 anys

1. La màscara d'argent

4. L'amiga desapareguda

Agència del Cor

9788491375678

9788491378761

9788491374510

En un ball de disfresses, Katie ha conegut un
noi encantador vestit de Capità Titani i el voldria
tornar a veure, però... no sap el seu nom autèntic!
Els tocarà a les detectives de l’Agència del Cor
investigar-ho per ajudar la noia a trobar la seva
parella de ball!

2. Una estrella en perill

Olga i Grace són inseparables: la mateixa escola,
la mateixa passió per la moda, el mateix pis!
Després d’una discussió, però, Grace marxa i
desapareix sense deixar rastre. Però una amistat
no pot acabar així, paraula de l’Agència del Cor!

192 pàg.

13,95 €

En el seu primer cas, les noies ajuden un amic a
trobar la propietària d’un quadern abandonat ple
de poemes romàntics...

5. Operació Sant Valentí
9788491379805

9788491377078

Isabel ens ha demanat ajuda perquè les seves
dues millors amigues, amb qui s’entrenava per a
un concurs de dansa, tot d’una l’han començat
a evitar i l’han exclòs de la competició. Un cas
perfecte per a nosaltres!

3. Rere les notes del misteri
9788491378297

Alice vol fer amistat amb Bruno, el talentós pianista
amb qui sempre es creua als passadissos de
l’escola de música de Ratford, però sembla molt
difícil... Que potser amaga alguna cosa? Ho
descobrirem!

S’acosta Sant Valentí i Annette, una pastissera, ha
decidit conèixer en persona el misteriós Saturn,
el noi que ha conegut al fòrum de l’Observatori
Astronòmic i que li ha robat el cor... i nosaltres li
farem costat!

6. El misteri del vestit
9788418135620

A una setmana del casament, el vestit de núvia
de l’Irina, la germana de la nostra amiga Tanja,
desapareix en el no-res d’una habitació tancada
amb clau! Qui el pot haver agafat? I per què? Ho
hem de descobrir a temps per al casament!

Encant
A Encant, en els confins del Regne de la Fantasia, existeix una acadèmia per a prínceps i princeses. Allà estudien la Samah,
la Kalea, la Diamant, la Nives i la Iara, cinc germanes que comparteixen afecte i complicitat, a més d’un gran secret: segons una
antiga profecia, elles són les Guardianes d’Encant, les úniques que poden protegir l’Acadèmia i tot el Regne de l’amenaça del Mal.
Estrella Polar

128 pàg.

11,95 €

A partir de 8 anys

1. El secret de les princeses

4. L'enigma del foc

9788491375098

9788491378280

2. Les guardianes dels somnis

5. El castell de l'engany

9788491376330

9788491378754

3. La màgia dels records

6. El fiord de les sirenes

9788491377627

9788418134036
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AVENTURES A RATFORD
Tea Stilton
Les Tea Sisters són cinc alumnes de la Universitat de Ratford, a l’Illa de les Balenes.
Són dinàmiques, divertides i volen convertir-se en autèntiques periodistes!
Estrella Polar

128 pàg.

8,95 €

A partir de 8 anys

1. L'amor entra en escena a Ratford!

19. Més que amigues... germanes!

9788491373919

9788491375562

2. El diari secret de Colette

20. Un casament de somni

9788491372950

9788416522750

3. Les Tea Sisters en perill

21. SOS! Cadells

9788418135125

9788491376446

4. Duel a ritme de dansa!

22. El concert del cor

9788491372967

9788491371465

5. Un projecte súper secret

23. Mil fotos per a una Top Model

9788499328447

9788491371991

6. Cinc amigues i un musical

24. El tresor dels dofins blaus

9788418135132

9788491372677

7. El camí de l'èxit

25. Una lliçó de bellesa

9788415697978

9788491373544

8. Qui s'amaga a Ratford?

26. Una nit màgica a la neu

9788415790235

9788491374343

9. Una misteriosa carta d'amor

27. Aquest cavall és un tresor

9788491376439

9788491375081

10. Un somni sobre gel per a Colette

28. Cinc amigues al camp de futbol

9788490573341

9788491375951

11. Una aventura de pel·lícula

29. Una desfilada de moda per a Colette

9788490573938

9788491377269

12. Top model per un dia

30. Els dolços del cor

9788491376095

9788491377689

13. Salvem les tortugues

31. Cinc dissenyadores de moda

9788490573655

9788491378617

14. El club de les poetesses

32. Passió pel ball

9788490576588

9788491379256

15. La recepta de l'amistat

33. Una regata per a cinc

9788490576915

9788418134043

16. El gran ball amb el príncep

34. Les notes del cor

9788490578896

9788418134685

17. El fantasma del Castell Falcó

35. Un cadell busca casa

9788416519071

9788418134852

18. Totes podem ser campiones
9788491372974

Visita la nova web d’educació: gruplector62.com
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ALTRES COL·LECCIONS
Geronimo Stilton
Estrella Polar

16,95 €

A partir de 10 anys

CRÓNIQUES
del Regne de la Fantasia

CAVALLERS
del Regne de la Fantasia

Les 13 espases

El dia ha arribat. Audaç només és un
jove elf. Un noi com tants d'altres. Però
ell és l'escollit, l'elegit pel destí: ha de
reconquistar el Regne Perdut i retornar la
pau al Regne de la Fantasia.

Aspirants a cavallers hauran d’atènyer
reialmes llunyans i afrontar forces obscures per defensar el Regne de la Fantasia.
Tres joves Cavallers de la Rosa, Zordan,
Alena i Alcuin, marxaran en missió per
esbrinar què està passant.

Al cor del Regne de la Fantasia hi ha la
cèlebre Acadèmia de Màgia. Aquí, una
colla de joves escollits estudia les arts
màgiques per defensar el Regne dels
atacs de l’Exèrcit Fosc i recuperar les
Tretze Espases.

352 pàg.
4 títols.

328 pàg.
4 títols.

352 pàg.
6 títols.
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ELS CLÀSSICS
Geronimo Stilton
Obres mestres de la literatura universal adaptades per Geronimo Stilton, que vol regalar als joves
lectors les emocions que ell va sentir quan les llegia i fer-los viure aventures extraordinàries.
Estrella Polar

A partir de 10 anys

Alícia al país de les meravelles
(Lewis Carroll)
9788490576908

224 pàg.

Cançó de Nadal (Charles Dickens)

Peter Pan (James Barrie)

9788491373872

9788490573914

224 pàg.

13,95 €

224 pàg.

La reina de la neu (Hans

Aquelles donetes (Louise May Alcott)

Els contes més bonics dels germans
Grimm (Jacob i Wilhelm Grimm)

Christian Andersen)

9788491377252

9788490572344

9788491379782

224 pàg.

13,95 €

Les aventures de Huckleberry
Finn (Mark Twain)
9788418134678

224 pàg.

(Eleanor Hodgman Porter)
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 d'Ulisses (Homer)
9788499321684

384 pàg.

16,95 €

Les aventures del Corsari Negre
(Emili Salgari)

9788491374688

224 pàg.

224 pàg.

13,95 €

224 pàg.

La crida del bosc (Jack London)

Robin Hood (anònim)

9788499328461

9788499323695

224 pàg.

13,95 €

224 pàg.

13,95 €

13,95 €

13,95 €

Les aventures de la Pollyanna
9788491375494

13,95 €

13,95 €

13,95 €

Donetes (Louise May Alcott)
9788499323336

224 pàg.

13,95 €

La Fletxa Negra (Robert Louis
Stevenson)

9788491378051

224 pàg.

13,95 €

224 pàg.

13,95 €

L'Illa del Tresor (Robert Louis

Stevenson)

9788499320434

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 €

Moby Dick (Herman Melville)
9788416520466

224 pàg.

9788490578230

224 pàg.

13,95 €

Els tres mosqueters (Alexandre
Dumas)

9788415790518

Heidi (Johanna Spyri)
9788416520022

Sandokan. Els tigres de
Mompracem (Emili Salgari)

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 €

Els viatges de Gulliver (Jonathan

Swift)

9788490573679

224 pàg.

13,95 €

Vint mil llegües de viatge submarí
(Jules Verne)

9788490579862

224 pàg.

13,95 €

La volta al món en 80 dies (Jules
Verne)

9788499321196

224 pàg.

13,95 €

13,95 €

Les aventures del Rei Artús
(Bernard Cornwell)
9788415697923

384 pàg.

16,95 €
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Estrella Polar

224 pàg.

13,95 €

Tea Stilton
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!
A partir de 10 anys

1. El codi del drac

20. Els secrets de l'Olimp

9788491372721

9788490578308

2. La muntanya que parla

21. Amor a la cort dels zars

9788492790142

9788490579763

3. La ciutat secreta

22. Una aventura al Carib

9788492790166

9788416519965

4. Misteri a París

23. Misteri a Hollywood

9788491372738

9788416522347

5. El vaixell fantasma

24. Acampada a Madagascar

9788499321066

9788491370208

6. Un bon embolic a Nova York

25. Carnaval a Venècia

9788416520343

9788491371519

7. El tresor de gel

26. Persecució pel gel

9788499323763

9788491372639

8. Els nàufrags de les estrelles

27. El tresor perdut

9788499324838

9788491373131

9. El secret del castell escocès

28. Dos cors a Londres

9788499325170

9788491374695

10. El misteri de la nina
desapareguda

29. Missió Niàgara

9788491376088

11. La caça de l'escarabat blau
9788499328195

12. La maragda del príncep indi
9788499328478

13. Misteri a l'Orient Express
9788415697541

14. Misteri entre bastidors
9788415790082

15. La llegenda de les flors de foc
9788416520558

16. Missió flamenc
9788418134784

17. Cinc amigues per a un lleó
9788490574003

18. Rere la pista de la tulipa negra
9788490573693

19. Xocolata a carretades

9788491375500

30. Princeses a Viena
9788491375968

31. El cant de les balenes
9788491376637

32. Somni d'amor a Lisboa
9788491377245

33. Caça del tresor a Roma
9788491378013

34. La llegenda del jardí xinès
9788491378600

35. El secret de la Selva Negra
9788491379249

36. Destí Malàisia
9788491379799

37. El secret de Florència
9788418134067

38. Viatge a Mèxic
9788418134845

9788490576878
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ALTRES COL·LECCIONS
Tea Stilton
Regne de la Fantasia. PRINCESES I BRUIXES
En un temps molt llunyà, el Rei Savi va dividir el Gran Regne en cinc territoris i en va conﬁar
el regnat i un gran secret a les seves cinc ﬁlles: les Princeses del Regne de la Fantasia.
Un secret acompanya les princeses en el silenci del Palau Dorment. Entre encanteris
i insídies, les cinc ﬁlles del Rei Savi es preparen per desaﬁar el Príncep sense Nom i revelar
el misteri que envolta el seu passat.
Estrella Polar

256 pàg.

15,95 €

A partir de 10 anys

1. La princesa dels gels

6. La reina de la son

9788499322315

9788415790051

2. La princesa dels coralls

7. La bruixa de les marees

11. La bruixa de les cendres

9788499324753

9788415790983

9788416519088

3. La princesa del desert

8. La bruixa de les flames

12. La bruixa de l'aire

9788499326450

9788490573648

9788416520442

4. La princesa dels boscos

9. La bruixa dels sons

13. La bruixa de les bruixes

9788499327990

9788490573631

9788491370215

5. La princesa de la foscor

10. La bruixa de les tempestes

9788499329178

9788490577721

Regne de la Fantasia. PRINCESES DE L’ALBA

tat

nove

Coneix les descendents de les princeses antigues. Segons una profecia, les hereves, un dia lluitaran frec a frec
contra el mag malvat.
Són les escollides per retornar la pau i l’harmonia al seu món.
Estrella Polar

304 pàg.

15,95 €

A partir de 10 anys

1. Princeses de l'Alba. Àstrid
9788418134807

2. Princeses de l alba. Nemis
9788418135637
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Estrella Polar
8 títols.

386 pàg.

EL MÓN DE LES FADES
Per les Tea Sisters ha arribat el moment de conèixer el secret del Departament de les Set Roses,
un misteriós centre de recerca que estudia la geograﬁa del Món Fantàstic. Quan les cinc amigues
reben un penjoll d'or, per a elles comença una nova aventura, un increïble viatge al més enllà, a
l'increïble món d'Erin. Entre encanteris i endevinalles, les Tea Sisters descobriran per què el Món
d'Erin és en perill i tornaran la pau a les criatures fantàstiques que hi viuen.

17,95 €

A partir de 10 anys

A LA RECERCA DELS TRESORS PERDUTS
Hem viscut una aventura d’allò més especial… Tot va començar amb el diari d’una intrèpida
exploradora i una llegenda antiga que parla de set tresors misteriosos…
Les Tea Sisters hauran de recuperar set tresors preciosos ocults per tot el món.
Misteri, aventura i amistat per a noies intrèpides!
Estrella Polar
3 títols.

384 pàg.

17,95 €

A partir de 10 anys

ELS CLÀSSICS. Tea Stilton

tat

nove

Tea Stilton estrena col·lecció i es converteix en l’autora
de grans clàssics de la literatura!
Estrella Polar

224 pàg.

14,90 €

A partir de 10 anys

Orgull i prejudici (Jane Austen)
9788418134029

Romeu i Julieta (William Shakespeare)
9788418134821
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La Banda de la Zoè
La Zoè, en Marc, l’Àlex i la Liseta són la banda de la Zoè. Bé, perdó, i la Kira… bub! Encara que sigui una gossa també pot formar part de la Banda, oi? I per a formar part de la Banda de la Zoè només cal dominar el Manual Secret per a Principiants.
I no tenir por dels trucs de l’Amanda!
Vivim aventures increíbles i, tot i que de vegades sembla que només ens ﬁquem en embolics, aconseguim resoldre qualsevol
misteri!
Ana García-Siñeriz

Il·l.: Jordi Labanda

Estrella Polar

192 pàg.

14,90 €

A partir de 10 anys

Els dos mons de la Zoè

Salvem el planeta, Zoè!

9788499323787

9788490577073

Elemental, estimada Zoè

Zoè a la terra de les estrelles

9788499325415

9788416519163

La Zoè a Nova York

La Zoè i el cor blanc

9788499329239

9788416522767

La Zoè i la princesa romana

Sensació a Miami

9788415790006

9788491370901

Sayonara Zoè

L'illa dels ﬁlòsofs

9788415790259

9788491373001

La Zoé a Barcelona

La Zoè i el tresor del tsar

9788490573907

9788491373964

A ritme de samba

Aloha, Zoè

9788490571286

9788491375814

Misteri a Venècia

La Zoè i les joies del Nil

9788490575956

9788491377382

Top Secret
Altra sèrie pels fans de La banda de la Zoè, per viure noves i extraordinaries aventures!
Ana García-Siñeriz

Il·l.: Jordi Labanda

1. Gats, espies i rotllets
de primavera
9788415853237

2. Amor i pollastre amb patates
9788415853244

3. Aquest campament és una
ruïna

Estrella Polar

112 pàg.

8,95 €

A partir de 10 anys

4. Rebombori a les aules

7. Bravo, Zoè!

9788490573945

9788416520480

5. Tot per la fama!

8. La casa encantada

9788490576663

9788491370512

6. Ratolins i carbasses

9. Que guanyi el pitjor!!

9788490579787

9788491372066

9788490573327
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Irene Adler

Estrella Polar

Sherlock, Lupin i jo
Tres nois extraordinaris, amics inseparables.
Tres cervells que deixaran empremta en la història del crim.
Una sèrie d’aventures, misteri i suspens.

264 pàg.

14,90 €

A partir d’11 anys

1. El trio de la dama negra

7. L’enigma de la cobra reial

9788499329024

9788416519064

2. L’últim acte al Teatre
de l’Òpera

8. L’esﬁnx de Hyde Park
9788416520169

9788415790013

9. Crim a la cacera de la guineu

3. El misteri de la rosa escarlata

9788491370536

9788415853695

10. El senyor del crim

4. La catedral de la por

9788491372035

9788490573921

5. El castell de gel
9788490575666

6. Les ombres del Sena

13. Doble ﬁnal
9788491376347

14. A la recerca de l'Anastàsia
9788491377603

11. El port dels enganys

15. L'enigma de l'home del barret
de copa

9788491373537

9788491378785

12. El vaixell dels adéus

16. La màscara de l'assassí

9788491375036

9788418134197

9788490577011

Enola Holmes
Arriba Enola Holmes, la sèrie d’aventures i misteri protagonitzada per la germana d’en Sherlock Holmes!
Nancy Springer

Estrella Polar

15,95 €

A partir de 11 anys

1. El cas del marquès desaparegut
9788491378068

208 pàg.

L’Enola Holmes, germana petita del detectiu Sherlock Holmes, descobreix que
la seva mare ha desaparegut, decideix viatjar a Londres per intentar trobar-la.
Però res no la pot preparar per a allò que l’espera…

2. El cas de la dama esquerrana
9788491378075

224 pàg.

En Sherlock Holmes està buscant la seva germana Enola, que ha fugit a la
ciutat més gran, fosca i bruta del món: Londres. Però en realitat, la noia està
fugint del seu propi germà…
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POESIA
Exploradors, al poema!
Taller de poesía
Josep Pedrals
Estrella Polar

9788490574317

80 pàg.

10,95 €

A partir d’11 anys

«Hi ha uns guardians que protegeixen el poema; el mantenen quiet,
moribund, deslluït.
Som espavilats i suposem que, si el tenen tan ben resguardat,
el poema deu tenir alguna gràcia.
Sempre hem imaginat que alguna força secreta explicaria tanta
atenció i tanta cura pel poema.
Li trobarem l’encant obscur. Ens saltarem tots els controls
i arribarem al poema!»

Poemes dibuixats
Miquel Martí i Pol
Edicions 62

Il·l.: Pilarín

9788429773224

88 pàg.

16,95 €

A partir d’11 anys

Amb sensibilitat i intel·ligència, Martí i Pol parla de la vida, la mort,
l’amor, el pas del temps, el record, la recerca vital, la soledat, el
poder de la paraula...
Aquesta edició inclou dibuixos inèdits de la nostra estimada Pilarín,
que interpreta de forma magistral quaranta poemes del millor Martí
i Pol.

Any Gianni Rodari (1920-2020)
Tirallongues del cel i la terra
Gianni Rodari
Estrella Polar

Il·l.: Bruno Munari

9788491374046

208 pàg.

12,95 €

A partir de 10 anys

Tirallongues del cel i la terra és una acurada
selecció de poemes a cura de Giovanni
Arpino, publicats en altres reculls de l’autor
entre el 1950 i el 1958, i que, en paraules de
Rodari, és una selecció per a nens perfecta
per la gran varietat de temes que toca i la
mesura justa de moral, política i sàtira. L’autor
no deixa indiferents els lectors i els seus
poemes no deixen de ser jocs de paraules,
sons i signiﬁcats plens d’humor i de crida
social i política.

Visita la nova web d’educació: gruplector62.com
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Històries amb màgia
Matt Haig

Il·l.: Chris Mould

Estrella Polar

256 pàg.

14,90 €

A partir de 10 anys

tat

nove

Un noi anomenat Nadal

La noia que va salvar el Nadal

El pare Noel i jo

9788491371199

9788491379317

9788418135521

PREMI ATRAPALLIBRES 2018

Si ets una d’aquelles persones que creuen que hi
ha coses impossibles, hauries de deixar de llegir
aquest llibre immediatament. No és per a tu.
Segueixes llegint? Doncs comencem... Aquesta és
una història d’aventures, neu, segrestadors, elfs,
encara més neu, i un nen d’onze anys que es diu
Nikolas i que no té por de creure en la màgia.

L’Amélia necesita que el seu desig es faci realitat,
per això el demana al Pare Noel. Però la màgia
en la qual vol creure està començant a esvair-se,
i el Pare Noel té molts altres problemas de què
preocupar-se: els elfs i els trols estan enfadats,
els rens cauen del cel i el Nadal corre perill de ser
cancel·lat. Però l’Amèlia no és una noia normal i
corrent…

Les Rollettes

L’escola dels elfs pot ser molt empipadora quan
has de cantar nadales durant tot l’any, fins i tot al
juliol, o si falles totes les proves de fabricació de
joguines. A més, hi fa molt molt fred. Però quan el
gelós Conill de Pasqua i el seu exèrcit decideixen
atacar i acabar amb el Nadal, l’Amèlia, la seva
nova família i els elfs hauran de fer alguna cosa per
mantenir el Nadal fora de perill...

tat

nove

Amb les Rollettes, la vida a l’institut anirà sobre rodes....
Laia Soler

Il·l.: Mili Koey

Estrella Polar

248 pàg.

13,95 €

A partir de 10 anys

1. Ens posem els patins!

2. Un, dos, tres... equip!

9788418134227

9788418135163

Començar l’institut no és gens fàcil, però la Lira ho té tot planejat. El problema
és que res no surt com esperava: la seva millor amiga no li parla i ja el primer
dia acaba al despatx del director. Però, sorprenentment, això és el millor que li
podia haver passat, ja que allà coneix la Jimena, i la Lira no dubta a ajudar-la
perquè es faci una nova activitat extraescolar a l’institut: un club de patinatge
artístic que canviarà les seves vides.
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Però elles no comencen els entrenaments gens contentes... L’Andrea i la Júlia
també s’hi han apuntat! Què estaran tramant?
A més, aquest any volen demostrar a la seva entrenadora que estan llestes
per competir. Però els malentesos, les discussions i picabaralles apareixeran
per primer cop a la pista...
Estaran les Rollettes preparades per ser un equip?
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HISTÒRIES per a TOTS
Estrella Polar

Les bruixes
Roald Dahl

Les maletes d’Auschwitz

Il·l.: Quentin Blake

9788415853978

208 pàg.

10,95 €

A partir d’11 anys

No és un conte de fades, sinó que tracta de
bruixes de debó. Les bruixes de debó es vesteixen
amb roba corrent i s’assemblen molt a les dones
corrents. Viuen en cases corrents i fan feines
corrents. És per això que són difícils d’enxampar.
Aquesta és la sorprenent història d’una víctima de
les males arts de la Reina de les Bruixes.

El gran llibre dels mites grecs
Eric A. Kimmel
9788416519712
A partir de 10 anys

Il·l.: Pep Montserrat
112 pàg.

12,95 €

Benvingut al meravellós món dels mites grecs.
En aquest llibre trobaràs dotze de les històries
més conegudes de la mitologia grega, relatades
amb un llenguatge col·loquial i accessible per als
lectors d’avui dia. Uns relats meravellosos que
encara cobren més vida gràcies a les magníﬁques
il·lustracions.

Daniela Palumbo
9788499327686

Il·l.: Clara Battello
76 pàg.

9,95 €

A partir d’11 anys

A la sala número 4 del 5è bloc d’Auschwitz hi ha
una gran vidriera que separa el visitant de milers
de maletes amuntegades les unes damunt de les
altres. En totes hi ha escrit un nom, un cognom
i una adreça. Aquesta és la història de quatre
d’aquestes maletes.

Matilda
Roald Dahl

Il·l.: Quentin Blake

9788490572955

240 pàg.

10,95 €

A partir d’11 anys

Matilda és una nena prodigi, molt intel·ligent i
sensible. Abans de complir els cinc anys, ja ha
llegit Dickens i Hemingway, Kipling i Steinbeck, i
els seus pares la tracten més aviat com una nosa.
Però quan a l’escola es troba enfrontada a un perill
molt greu, Matilda descobreix que té uns poders
psíquics extraordinaris que li permeten salvar
l’escola i, sobretot, la seva estimada mestra, Miss
Honey.

no

ve

tat

La meravellosa medecina d’en
Jordi
Roald Dahl

Il·l.: Quentin Blake

9788490572962

112 pàg.

9,95 €

A partir de 10 anys

Moltes velles són amables i s’ho passen molt
bé menjant pastissos de crema. L’àvia d’en
Jordi, no: sempre està rondinant i queixant-se,
renya constantment el seu nét i té els costums
gastronòmics més fastigosos del món. És tan
horrible i tan antipàtica que en Jordi decideix
actuar...

Els perseguidors de paraules
Marc Artigau

Il·l.: Màriam Ben-Arab

9788491370703

160 pàg.

12,95 €

A partir de 10 anys

Un viatge màgic a través de les paraules i els
signes de puntuació.
La Noa és una nena inquieta i molt observadora.
Una nit, en un somni, descobreix un misteri que la
deixa molt intrigada: les paraules desapareixen…
Per resoldre aquest enigma, la Noa anirà a la
biblioteca de l’escola i coneixerà l’Apòstrof, un
ésser diminut que la conduirà cap a un univers
nou… I increïble.

Els pesats
Mike Van Waes
9788418134104

288 pàg.

14,90 €

A partir de 10 anys

L’Steve (Slim) Pickings és un noi amb un munt de
problemes: té atacs d’ansietat, se sent incomprès,
els seus pares s’han divorciat i, a més, l’han
canviat d’escola. Per postres, en una visita al
laboratori on treballa el seu pare, s’infecta amb
un virus que converteix les seves preocupacions
en criatures reals: els pesats, uns petits monstres
empipadors i cridaners que el persegueixen
pertot arreu. I el pitjor de tot és que sembla que
només els veu ell... Fins que la seva «malaltia»
es converteix en una epidèmia que amenaça de
destruir tota la ciutat...

Visita la nova web d’educació: gruplector62.com
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HISTÒRIES D’INSTITUTS

tat

nove

Socors, continua l'ESO!
María Menéndez-Ponte

Com ser l'amo de l'insti

Il·l.: Kim Amate

Comença l'ESO. Campi qui pugui!
María Menéndez-Ponte

Després d’un llarg estiu sense veure’s, comença
el segon curs de l’ESO per al Noè i la Puri (perdó,
la Marti!). Just abans de les vacances, va sorgir
l’amor entre tots dos, però... seguirà tot igual?
Un llibre carregat d’amor, hormones, dubtes,
gelosia, converses de WhatsApp, likes d’Insta i
pares intolerants.
Una bomba de rellotgeria a punt d’esclatar... Real
com l’adolescència

Estrella Polar

Il·l.: Kim Amate

9788491372714

224 pàg.

13,95 €

A partir d’11 anys

Potser penseu que anar a l’insti pot molar... Però
també pot ser terriiiblement difícil! I, si no, que
l’hi diguin al Noè i a la Puri (perdó, Marty). Esteu
preparats per passar tot el primer curs amb ells?

9788418135101

240 pàg.

Neil Swaab

Estrella Polar

13,95 €

A partir d’11 anys

Estrella Polar

9788416522774

240 pàg.

14,90 €

A partir d'11 anys

L’institut és EL PITJOR LLOC DEL MÓN SENCER.
Però Max Corrigan pot ajudar-te! Vols ser l’Amo de
l’Insti?
–Fes amics… Fins i tot fes-te amic dels «matons»!
–Salta’t les classes sense que t’enxampin.
–Sobreviu a l’institut sense deixar-te la pell en
l’intent.
Si vols aprendre aquestes senzilles tècniques i
moltes més, aquest és el teu llibre.

HISTÒRIES D’HUMOR
David Baddiel

Il·l.: Jim Field

Estrella Polar

368 pàg.

14,90 €

A partir d'11 anys

Agència Família Feliç
9788491372943

A en Barry, que està a punt de fer deu anys, no li agraden els seus pares.
Un dia desitja canviar-los amb tanta força... que apareix en un món paral·lel
en què els nens poden triar els seus pares, però no tot és com semblava...

El comandament supercontrolador
9788491374701

En Fred i l’Ellie són bessons i els agraden les mateixes coses, sobretot els
videojocs. Un dia l’Home Misteriós els envia un comandament de videojocs
que no s’assembla gens a qualsevol comandament que hagin vist mai. Quan
els bessons descobreixen què pot controlar…

LA LLIGA DELS SUPERNORMALS
Gitty Daneshvari

Il·l.: James Lancett

Estrella Polar

240 pàg.

15,95 €

A partir d'11 anys

La lliga dels Supernormals
9788416522323

La Lliga dels Supernormals és una xarxa clandestina on treballen els nens més
comuns, ordinaris i normals del país. I per què aquests nens? Per què no els
llestos de la classe, les guapes de l’institut o els més esportistes? La resposta
és molt senzilla: perquè la gent els recorda. En canvi, mai ningú no es fixa en
els normals. Són invisibles. Fins avui.

Ultra intel·ligents... o no!
9788491372172

La Shelley, de dotze anys explica les seves gestes imaginàries com si ella fos la
protagonista d’una pel·lícula. En Jonathan, de dotze anys planeja conduir al límit
de velocitat quan sigui gran. Van salvar el món una vegada, però probablement
va ser un cop de sort. Ara el primer ministre els hi demana que atrapin un
criminal que ha robat un virus que fa que la gent sigui menys intel·ligent.
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Trio de PENJATS
Estrella Polar

A partir d'11 anys

Diari del GREG

Diari del ROWLEY

Diari d'una PENJADA

Les històries i aventures d’un antiheroi
adolescent.

El Rowley és el millor amic del Greg
i ara escriu el seu propi diari.
El Rowley es proposa escriure una
biografia del Greg, explicada des del
seu punt de vista. És la historia del Greg
vista per uns altres ulls.

Els diaris de la Nikki o com sobreviure a
l’institut.

Jeff Kinney
224 pàg.

15,00 €

1. Un pringat total
9788492671052

2. El Rodrick mana
9788492671069

3. Això és massa!
9788499320540

4. Quina calda!
9788499321721

Jeff Kinney
224 pàg.

15,00 €

1. Un noi superguai
9788491378105

2. Una aventura superguai
9788418134890

282 pàg.

15,00 €

1. Manual de supervivència a
l’institut
9788491371885

2. Quan no ets la reina de la festa
9788499323510

3. KFT! Ha nascut una friqui del
pop
9788499326504

4. SMR sobre patins

5. La crua realitat

9788499328980

9788499323244

5. Ueee! Una crac del periodisme

6. SOS Atrapat en família!

9788490570012

9788499327303

6. Una trencacors de pega

7. El tercer en discòrdia

9788490574171

9788415853220

7. Una estrella poc glamurosa

8. Mala sort!

9788490574713

9788490574904

8. Feliços per sempre?

9. Ruta infernal

9788490574706

9788490578667

9. La reina del drama

10. Vella escola

9788416520190

9788416519118

10. UAU! Quina cangur!

11. Tot o res

9788491370710

9788491371250

11. Eneamigues totals

12. L’escapada

9788491372806

9788491374008

12. Ara sí, penjada del tot!

13. La gran desfeta

9788491374015

9788491376675

13. Quin desastre d'aniversari!

14. Desastre total

9788491376651

9788491379270

14. KFT! De gira amb els Bad
Boyz!

15. Amb l'aigua al coll
9788418135866

Visita la nova web d’educació:

Rachel Renée Russell

9788491379263

gruplector62.com
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Concurs d'enigmes
amb el MÀRIUS SERRA
Les aventures de la Napeu
Màrius Serra
Estrella Polar

Il·l.: Roser Calafell
96 pàg.

11,95 €

A partir de 9 anys

1. Més vella que l’anar a peu
9788418135293

L’Alf i la Bet són a la biblioteca de l’escola molt enfeinats buscant un repte
per plantejar a la classe, quan decideixen esbrinar qui és l’home més vell
del món.

2. Tot OK
9788418135309

Ara l’Alf i la Bet, acompanyats del Gorka i l’Oskar, han d’esbrinar l’origen
de la paraula més famosa del món: OK, sobre el qual hi ha moltes teories.

Bases del concurs
QUÈ FER?
1. Omplir al formulari d’inscripció que trobaràs a www.grup62.
cat/concurs-les-aventures-de-la-napeu
2. Llegir el nou llibre del Màrius Serra, Les aventures de la Napeu.
Més vella que l’anar a peu per poder resoldre els enigmes que
el Màrius plantejarà cada dilluns de l’11 de gener al 15 de març
de 2021 a la nostra web d’educació
www.gruplector62.com
El tutor/a de cada classe o grup serà qui faci la inscripció i qui
enviï les respostes, i per tant qui dóna permís perquè el nom de
l’escola i classe aparegui a la classificació.

QUI POT PARTICIPAR?
1. Alumnes del tercer cicle de primària (5è i 6è).
2. Com a grup classe o en grups d'un mínim de 6 alumnes.

COM PARTICIPAR?
1. Visualitzar els vídeos que cada dilluns (11, 18 i 25 de gener,
1, 8, 15 i 22 de febrer i 1, 8 i 15 de març) el Màrius penjarà a
www.gruplector62.com
En aquest vídeo trobareu una pista i l’enigma a resoldre.
2. Les respostes s'han d’enviar per e-mail a
educacio@gruplector62.com
a. Assumpte del e-mail:
Concurs NAPEU + Nom i població del centre + Nom del grup.

b. Cos del e-mail:
i. Nom i cognom del professor/a responsable del grup.
ii. Nom del grup/classe.
iii. Solució de la pista i de l’enigma + Pàgina i línia on apareix
la resposta dins del llibre.
3. La classificació dels participants serà visible cada dilluns a la
mateixa pàgina web (www.gruplector62.com ) on trobareu el
següent enigma i apareixerà el nom del centre i del grup, la
puntuació setmanal i la total.
Puntuació:
a. 3 punts: resposta correcta rebuda el mateix dilluns que es
publica l’enigma fins a les 00:00 del mateix dia.
b. 2 punts: resposta correcta rebuda durant la setmana i abans
que es publiqui el següent enigma, és a dir, de dimarts a
diumenge.
c. 1 punt: resposta correcta rebuda a enigmes anteriors al de
la setmana en curs.
d. 0 punts: resposta incorrecta o incompleta.

GUANYADOR I PREMIS
1. Guanyarà el grup que obtingui la puntuació més alta. En cas
d’empat es farà un sorteig entre els centres empatats.
2. La classificació final es farà pública la setmana del 22 de març.
3. Premi:
a. Màrius Serra visitarà l’escola i farà un concurs d’enigmes
en directe.
b. Un lot de llibres per a la Biblioteca del centre.

CONTACTA AMB NOSALTRES
93 492 88 35 · educacio@gruplector62.com
www.grup62.cat · www.gruplector62.com
Grup 62 · Av. Diagonal, 662-664 · 08034 Barcelona
Uncial, disseny gràfic i edició · javier@uncial.es · @uncial_d_g

8 432715 127710

ESPEREM LA VOSTRA PARTICIPACIÓ AL CONCURS MÉS ENIGMÀTIC!

