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A la Galera, basem el nostre Pla Lector, d’una banda, en 
l’experiència de més de cinquanta anys fent llibres per a 
nens i joves, i de l’altra, en la motivació de seguir-ne fent 
almenys els pròxims cinquanta anys, avalats pels lectors als 
quals transmetem el gust per la lectura. I tot això a través de 
tres puntals que considerem bàsics:

MATERIAL DIDÀCTIC. Les nostres guies de lectura conte-
nen propostes d’activitats, tant individuals com col·lectives, 
perquè els alumnes treballin la competència lectora i alhora 
prenguin consciència de tot el suc que es pot treure de la 
lectura d’un llibre.

ELS AUTORS I ELS FÒRUMS. La llarga vida de l’edito rial 
permet que en el nostre catàleg convisquin autors clàssics uni-
versals, com Sempé i Goscinny o Michael Ende; autors catalans 
que s’han convertit en referents, com ara Lola Casas o Jaume 
Cela, i autors que han destacat els darrers anys i s’estan fent un 
nom en el món de la literatura infantil i juvenil, com Carles Sala i 
Salvador Macip, per esmentar-ne alguns, molts dels quals han 
guanyat els principals premis de la literatura infantil i juvenil del 
nostre país. I aquests autors estan disponibles per fer fòrums a 
les escoles, una activitat que reforça el treball sobre el llibre que 
es fa a l’aula, i permet als autors conèixer els seus lectors i que 
els alumnes puguin parlar, comentar i treballar juntament amb 
ells el llibre i tot el procés creatiu que comporta.

ELS LLIBRES, ÉS CLAR! Els llibres del Pla Lector de la Ga-
lera contenen els valors que s’espera que tinguin els llibres 
adreçats a nens i joves: l’amistat, la tolerància, la solidaritat, 

el respecte per la diversitat, el respecte pel medi ambient, 
etc. També oferim títols amb uns continguts que s’adiuen al 
currículum escolar, no sols de l’àrea de llengua i literatura, 
sinó també d’altres àrees com ara la ciència. I finalment, els 
nostres llibres aporten l’ingredient més important: l’entreteni-
ment. Pensem que és molt important que l’alumne s’ho passi 
bé llegint i aconsegueixi trobar el seu gust personal per la 
lectura, fora ja de l’àmbit purament formatiu. Per això oferim 
títols amb formats i temàtiques habituals en la literatura in-
fantil: aventures, misteri, fantasia, poesia, però també d’altres 
que responen a les tendències més actuals. 

Per a Infantil, proposem la col·lecció «Les Sirenes» per apren-
dre a llegir, un clàssic de la Galera renovat, amb il·lustracions a 
tot color i amb textos adaptats als diferents processos d’apre-
nentatge. Sense oblidar, però, la col·lecció «Tradicions» de 
Roser Calafell, que és ja un referent per als infants, amb títols 
tan emblemàtics com El caganer o Sant Jordi i el drac.

I ja al Cicle Inicial, trobareu, entre d’altres, clàssics de tots els 
temps; llibres d’aventures, amistat i superació (Xiroi, el meu 
amic núvol, La Xurra, Les aventures del petit drac Coco); des-
coberta de mons fantàstics o desconeguts de la quotidianitat 
dels infants (Cinc dies en un altre planeta, La Tina a l’Everest, 
Patatu), i llibres que combinen la meteorologia amb la litera-
tura (Mirant el cel). 

Un Pla Lector que, sens dubte, posarà les bases perquè els 
alumnes descobreixin el gust per la lectura a partir dels inte-
ressos i les particularitats de cadascú.

Fòrum amb l’autor/a i il·lustrador/a
Una manera de promoure el contacte amb els  
llibres. Consulteu-ne la disponibilitat a la nostra  
xarxa comercial.

Disponible  
en ebook

Per què un Pla Lector?
Un Pla Lector és una eina al servei dels docents en la seva tasca de treballar la lectura als centres 
educatius; és a dir, fer que els alumnes adquireixin, desenvolupin i consolidin tant la seva competèn-
cia lectora com el gust per la lectura. 

No hi ha un pla lector únic i estàndard. Cada centre, cada grup i cada alumne tenen unes característi-
ques diferents i el docent ha de decidir quins títols i quines activitats són les més adequades en cada 
cas. Entenem que un Pla Lector, doncs, ha de plantejar una oferta variada i atractiva.

I com ho fem a la Galera?
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Guies de lectura

Tots els llibres del Pla Lector de la Galera presenten una Guia de Lectura amb recursos didàctics. 
Aquestes guies es poden descarregar en format PDF des de www.plalector.cat. 

La primera part de la guia conté activitats per als alumnes. La majoria són per fer individualment, 
però també n’hi ha que s’han de fer en grup. Això permet treballar el llibre tant a casa com a 
l’aula.

La segona part està adreçada als mestres, i conté informació sobre el llibre, les connexions que 
té amb el currículum i el solucionari de les activitats.

FITXA 
TÈCNICA

Informació tècnica 
del llibre.

BIOGRAFIA  
DE L'AUTOR

Ressenya de l’autor 
o autors del llibre, 
amb informació 

detallada de la seva 
trajectòria literària.

CONNEXIONS 
AMB EL 

CURRÍCULUM
Dades curriculars 

del llibre.

PERSONATGES
Presentació dels 
personatges que 
tenen un paper 
destacat dintre 
de la novel·la.

RESUM DE 
L'OBRA

Sinopsi extensa del 
llibre per a explicar 
els aspectes més 
importants de la 

novel·la.

SOLUCIONARI
Solucions a tots 

els exercicis de la 
proposta d’activitats.

Informació per als mestres
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Informació per als alumnes

ABANS DE LA 
LECTURA

Activitats de 
preorganització 
de la lectura, 

contextualització 
i formulació de 

requisits.

ANIMACIÓ
LECTORA

Activitat d’animació 
relacionada amb 
el llibre. Foment 

del treball en equip 
dins de l’aula: fer 

entrevistes, debats, 
representacions 
teatrals o escrits 

redactats en grup.

IL·LUSTRACIONS
Pictograma  

del tipus d’activitat.

COMPETÈNCIA 
LECTORA
Exercici de 

comprensió d’un 
fragment concret 
de l’obra, amb 

preguntes tipus test.

UNA MICA MÉS
Proposta d’exercicis que 
pretenen anar una mica 
més enllà de la lectura 
utilitzant com a pretext 
algun element que es 
pot trobar en el llibre. 
Aquí és on l’alumne 

pot aportar més de la 
seva part a partir de 

tot el que ha après en 
la lectura del llibre. Es 

fomenta la interpretació, 
la creativitat, l’opinió 
personal i la diversió.

DESPRÉS 
DE LLEGIR

Exercicis i activitats 
que es poden fer 
durant o després 
de la lectura, que 

n’asseguren la 
comprensió i que 

garanteixen que als 
lectors no se’ls han 

escapat els detalls més 
rellevants de la història. 
També es contribueix 

a l’enriquiment del 
vocabulari.

2019-2020
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Web del Pla Lector

En aquest nou web trobareu informació detallada del Pla 
Lector de la Galera, organitzada per cicles i amb la pos-
sibilitat de descarregar-vos guies de lectura, primers 
capítols, veure vídeos, informació sobre l’autor, entre 
d’altres.

Organització  
del web

Sinopsi del llibre

Sobre l’autor

Idiomes  
de publicació

Formats disponibles, inclòs 
l’ebook

Material multimèdia 
relacionat

Fitxa tècnica  
del llibre

Possibilitat de 
compra online

Possibilitat  
de compartir  
a les xarxes

Descàrrega de 
primers capítols

Altres llibres de 
l’autor

Registre per accedir als 
materials complementaris

Disponibilitat de  
fòrum amb l’autor
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Formats disponibles, inclòs 
l’ebook

Fòrums de lectura
El nostre Pla Lector vol impulsar la lectura i convertir-la en un moment de plaer, de diversió i de joc 
lligat al procés educatiu i al projecte docent. Es tracta de facilitar i promoure el contacte amb els 
llibres i formar lectors competents. Amb aquests objectius hem preparat un programa de fòrums 
presencials i en línia amb autors, il·lustradors i contacontes en català, castellà i anglès de les nos-
tres lectures recomanades. Contacteu amb la nostra xarxa comercial i us portarem els nostres 
autors a les vostres aules.

Els fòrums són una eina més que us oferim, ja que el contacte directe entre l’autor i el lector és molt 
enriquidor per treballar i aprofundir el llibre. Els alumnes podran compartir el que pensen, explicar 
el que més els ha agradat, si estan d’acord o no amb el protagonista, etc. Amb l’autor a classe, et 
convidem a fomentar el debat de les nostres lectures.

Els nostres autors

Jaume Cela*
Hi ha coses que són  
de mal perdre

Martí Gironell*
El nen dibuixat

Tina Vallès*
Totes les pors

Lola Casas*
La Xurra

Carles Sala
Xiroi, el meu amic núvol

Mònica Usart*
Mirant el cel

Per completar la nostra oferta d’activitats d’animació lectora, tenim a disposició dels centres  
contacontes i il·lustradors. Contacteu amb la nostra xarxa comercial per a més informació i 
condicions.

* Disponibilitat parcial

2019-2020
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Carnestoltes
Anna Canyelles

ISBN: 978-84-246-4560-1

La Festa Major
Anna Canyelles

ISBN: 978-84-246-4562-5

El tió de Nadal
Anna Canyelles

ISBN: 978-84-246-3793-4

La mona de Pasqua
Anna Canyelles

ISBN: 978-84-246-3714-9

Els castellers
Anna Canyelles

ISBN: 978-84-246-4235-8

El caganer
Anna Canyelles

ISBN: 978-84-246-3194-9

La nit de Sant Joan
Anna Canyelles

ISBN: 978-84-246-4234-1

Les festes de Nadal
Anna Canyelles

ISBN: 978-84-246-4564-9

Els Reis d’Orient
Anna Canyelles

ISBN: 978-84-246-3715-6

Sant Jordi i el drac
Anna Canyelles

ISBN: 978-84-246-3518-3

La Diada  
de Sant Jordi
Carles Sala i Vila

ISBN: 978-84-246-5240-1

La castanyada
Anna Canyelles

ISBN: 978-84-246-3792-7

Sèrie Els mesos de l’any
Laura Espot / David Monserrat /   
Elisabeth Tort

Els dotze llibres de la col·lecció «El meu mes» 
aplegats ara en un sol volum. Un llibre especial 
perquè els més menuts aprenguin dites, can-
çons, refranys, endevinalles i poemes dels dotze 
mesos de l’any. I sàpiguen quines fruites i ver-
dures poden trobar al mercat, quina roba porten 
i com és el paisatge que veuen des del gener 
fins al desembre.

Format: 14 x 19 cm
Pàgines: 152
Enquadernació: Cartoné
ISBN: 978-84-246-3254-0

4a edició

Sèrie Tradicions
Roser Calafell

Una col·lecció indispensable per treballar les nostres tradicions, explicades  
en forma de rodolins i amb unes il·lustracions amables i divertides, i lletra lligada.

Format: 24 x 24 cm
Pàgines: 24/32/40

Enquadernació: Rústica

Pla Lector / Infantil i Primària
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Altres col·leccions de la Galera

Sèrie Ciència amb la Mònica Usart

Sèrie Personatges històrics

Sèrie I si...?

Sèrie Bea i Guille

Mirant els núvols
Mònica Usart / Roser Calafell

ISBN: 978-84-246-5823-6

Tirant lo Blanc
Carles Sala / Roser Calafell

ISBN: 978-84-246-5823-6

Sant Toni i el Gat 
Anna Fité / Cuchú

ISBN: 978-84-246-6276-9

1/ A la Bea  
li costa perdonar
María Menéndez-Ponte / 
Emilio Urberuaga

ISBN: 9788424660505 
ISBN CASTELLÀ: 9788424660642

2/ La Bea no  
vol ser la gran
María Menéndez-Ponte / 
Emilio Urberuaga

ISBN: 9788424660635 
ISBN CASTELLÀ: 9788424660659

3/ La Bea  
té por
María Menéndez-Ponte / 
Emilio Urberuaga

ISBN: 9788424660741 
ISBN CASTELLÀ: 9788424660765

Mirant el Cel
Mònica Usart / Roser Calafell

ISBN: 978-84-246-5645-4

Don Quijote
Anna Campoy / Roser Calafell

ISBN CASTELLÀ: 978-84-246-5645-4

La Ratolineta Pérez
Anna Fité / Cuchú

ISBN: 978-84-246-4298-3

Mirant l’Univers
Mònica Usart / Roser Calafell

ISBN: 978-84-246-6282-0

Joan Brossa
Judith Barnés / Roser Calafell

ISBN: 978-84-246-6282-0

El Pixaner
Anna Fité / Cuchú

ISBN: 978-84-246-4160-3

I si les històries de 
sempre no fossin 
com ens les havien 
explicat?
Reinventem les 
tradicions populars  
i imaginem-nos com 
podrien haver estat.

Dos germans que fan 
vida familiar són 
l’exemple perfecte per 
ensenyar als nens tots 
els valors de la llar i la 
gestió d’emocions.

Els llibres perfectes 
per a conèixer-ho 
tot sobre 
meteorologia  
i astronomia de la 
mà de la coneguda 
presentadora.

La manera més 
senzilla d’introduir 
els menuts 
personatges literaris 
rellevants de la 
nostra història.



Sèrie Grumets Liles
Els «Grumets Liles» són els més petits de la col·lecció «Grumets». Estan pensats per a servir d’enllaç entre 
les col·leccions «Les Sirenes» i «Grumets Grocs». Estructurats com petites novel·les i fraccionats en capítols 
o seqüències clares, tenen una sintaxi i un llenguatge clars amb lletra lligada i permeten que els nens i les 
nenes s’habituïn a llegir textos de més llargada. Els arguments dels llibres són propers als infants per tal que 
s’identifiquin amb els protagonistes i, alhora, deixin volar la imaginació.

227/ Cinc dies en un altre planeta
245/ Cinc setmanes de colònies
Salvador Macip / Il·lustracions de Carme Sala 

Temàtica 
Aventures i fantasia
Temes transversals 
Família • Solidaritat • Amistat 
• Diversitat

Salvador Macip
(Blanes, 1970). Doctor en Genètica Molecular, el 1998 es va traslladar a Nova York per fer recerca sobre el càncer. 
Des del 2008 continua les seves investigacions a la Universitat de Leicester, Regne Unit. El 2005 es va publicar 
la seva primera novel·la, Mugrons de titani, coescrita amb Sebastià Roig, que va guanyar el premi La Vall d’Albai-
da. El 2006 va guanyar el VII premi Vila d’Almassora amb el recull de contes Quina gran persona! El 2007 apareix 
també el primer llibre en català de la col·lecció de contes Oriol i Tururut i la novel·la El rei del món. Després d’un 
acostament a la divulgació científica, el 2010 torna a la ficció amb El joc de Déu i el premi Joaquim Ruyra per 
Ullals, coescrita de nou amb Sebastià Roig. També el 2012 publica Milloringlix, una barreja de ficció i mètode 
d’anglès coescrita amb Carles Roca-Font. A principis del 2012 guanya el premi Carlemany per al Foment de la 
Cultura per Hipnofòbia.

3a edició
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Format: 14 x 19 cm

Pàgines: 32

Enquadernació: Rústica

ISBN: 978-84-246-4638-7 

ISBN CASTELLÀ: 978-84-246-4639-4

Format: 14 x 19 cm

Pàgines: 32

Enquadernació: Rústica

ISBN: 978-84-246-5783-3

En Biel és un nen de la Terra que anirà uns quants dies a casa d’en Picapoc. La 
mare li prepara la maleta i li dona molts consells. A l’altra punta de la galàxia, 
en un planeta llunyà, en Picapoc també marxa de casa uns quants dies. La mare 
li prepara la maleta i li dona molts consells. Fan un intercanvi de cases i així 
comprovaran com viu la gent d’un altre planeta. Aviat descobriran que tenen 
costums molt diferents i es faran un fart de riure. 

I a la segona aventura, tots dos es faran amics de dues nenes, amb les quals 
compartiran moments una mica romàntics al costat del foc, tot i que cap dels 
quatre voldrà reconèixer que s’agraden (Nenes? Aix uix!).

laGalera Pla Lector / Infantil i Primària



    Martí Gironell 

(Besalú, 1971). És llicenciat en Periodisme i Literatura Anglesa. Actualment treballa als serveis infor-
matius de TV3 i col·labora al diari El Punt Avui. Entre els seus llibres publicats, destaca El pont dels 
jueus (2007), del qual ha venut més de cent mil exemplars i ha estat traduït a diverses llengües. 
També ha publicat La venjança del bandoler, premi Nèstor Luján de novel·la històrica 2008, L’ar-
queòleg (2011) i L’últim abat (2012), amb què es va destacar com un dels escriptors més reconeguts 
del nostre país.

239/ El nen dibuixat
Martí Gironell  / Il·lustracions de Pedro Rodríguez 

Temàtica 
Aventures i fantasia
Temes transversals 
Família • Amistat • Solidaritat

Al Quim li agrada molt que li llegeixin con-
tes. Però molt molt. I s’encanta, mirant-ne 
les il·lustracions. Tant, tant, que una nit... 
Us imagineu que viviu dins un conte? Doncs 
al Quim li va passar una cosa molt divertida 
i màgica.

Format: 14 x 19 cm 

Pàgines: 72

Enquadernació: Rústica

ISBN: 978-84-246-5435-1 

 

2a edició
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Sèrie Grumets Grocs
La sèrie groga dels «Grumets» és el primer graó en la introducció dels primers lectors en la lectura de no-
vel·les de temes variats. Els llibres es caracteritzen per l’humor, la fantasia o l’aventura; i pel realisme, la vida 
quotidiana i els conflictes personals i socials. Són novel·les breus amb il·lustracions en color.

243/ Totes les pors   
Tina Vallès / Il·lustracions de Roger Simó 

Temàtica 
Relacions personals i vida quotidiana
Temes transversals 
Família • Amistat • Solidaritat

Totes les pors del món, totes, les té un sol nen. Les car-
rega ell tot sol i per això vincla l’esquena, fa cara de 
tristor i tothom el defuig. Però ell prova de fer una vida 
normal i, fins i tot, va a l’escola. I és una professora qui 
intentarà trobar-hi una solució.

Format: 12 x 19 cm 

Pàgines: 32

Enquadernació: Rústica

ISBN: 978-84-246-5641-6 

Tina Vallès 

(Barcelona, 1976). 
Filòloga, de forma-
ció. Escriptora, 
traductora i cor-
rectora, de profes-
sió. Lectora, de 
devoció. Autora de 

diversos reculls de relats com El parèntesi més 
llarg (2013) —premi Mercè Rodoreda 2012—,  
i de Maic (2011).

laGalera Pla Lector / Infantil i Primària
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Tina Vallès 

(Barcelona, 1976). 
Filòloga, de forma-
ció. Escriptora, 
traductora i cor-
rectora, de profes-
sió. Lectora, de 
devoció. Autora de 

diversos reculls de relats com El parèntesi més 
llarg (2013) —premi Mercè Rodoreda 2012—,  
i de Maic (2011).
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207/ El petit drac Coco  
i les seves aventures
Ingo Siegner

Ingo Siegner   

(Grossburgwedel, 1965) 
es dedicava a preparar 
viatges per a famílies en 
una organització de Han-
nover, durant els quals 
explicava a nens i nenes 
històries fantàstiques. En 

comprovar com els menuts gaudien escoltant-lo, va 
començar a escriure-les alhora que també dibuixava. 
Amb els seus llibres del petit drac Coco, que s’han tra-
duït a molts idiomes, ha arribat al cor dels joves lectors 
i lectores. La tardor del 2003 va ser guardonat amb el 
Premi de Literatura Infantil Bad Iburger.

4a edició

Temàtica 
Aventures i fantasia
Temes transversals 
Família • Amistat • Solidaritat • Diversitat

El petit drac Coco ha  
esdevingut un clàssic per als 
primers lectors i lectores. 

Una sèrie consolidada, amb més de vint 
títols publicats en tapa dura i ara una sè-
rie d’animació que s’emet cada tarda al 
Club Super3. 

El petit drac Coco no sap ben bé com s’ho 
fa, però sempre li passen coses curioses. 
Passeja per la jungla i salva la vida a la Ma-
tilde, una porc espí que es convertirà en la 
seva millor amiga i companya d’aventures. 
Amb ella, haurà de fer front al monstre marí 
Amadeu, al mag Barbeta de Cabra o a la 
bruixa Rubina. L’emoció està garantida!

Format: 12 x 19 cm

Pàgines: 72

Enquadernació: Rústica

ISBN: 978-84-246-3674-6 

ISBN CASTELLÀ: 978-84-246-3675-3
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237/ Mirant  
el cel 
Mònica Usart 
Il·lustracions de  
Roser Calafell  
 

En Berenguer viu en un poble de mun-
tanya amb la seva família, és un nen 
molt curiós i un enamorat de la natura, 
dels animals... i dels fenòmens meteo-
rològics! Li encanta mirar el cel amb el 
seu avi i descobrir els fenòmens que 
ens porten cadascuna de les quatre 
estacions. Acompanya’l i veuràs què 
passa al cel al llarg dels dotze mesos 
de l’any.

Pàgines: 32      
ISBN: 978-84-246-4989-0 

Mònica Usart 
(Molins de Rei, 1984). És llicenciada en Física 
i té un màster en Meteorologia. Ja de petita 
l’apassionava mirar el cel i sabia que algun 
dia arribaria a ser astronauta o meteoròloga. 
Ha treballat a TV3 i a Barcelona TV, entre 
altres mitjans de comunicació. Actualment és 
la dona del temps de Rac1, Rac105 i 8tv. 
Compagina la seva feina amb les conferèn-
cies i els tallers de meteorologia per a nens i 
adults.

117/ Hi ha  
coses que són  
de mal perdre 
Jaume Cela  
Il·lustracions de  
Gisèle Martínez 

En Pere és un noiet molt distret. Va amb 
paraigua quan fa sol, quan plou sempre 
se’l deixa, es menja la sopa amb la for-
quilla i quan es dutxa deixa xopa la 
cambra de bany. Fins que un dia perd 
una cosa que tenim tots al final de l’es-
quena. Serà capaç de descobrir on és 
el seu cul?

Pàgines: 56      
ISBN: 978-84-246-9517-0 
ISBN CASTELLÀ: 978-84-246-8651-2

Jaume Cela  
(Barcelona, 1949) va treballar durant un temps 
en una empresa d’assegurances, però va des-
cobrir que la seva autèntica vocació era fer de 
mestre i va canviar de feina. Des que era petit 
que li ha agradat inventar-se històries, perquè 
té molta imaginació. El que més li agrada fer 
és anar al cinema i explicar contes i històries 
als joves.

170/ Una nit  
de Reis boja 
Núria Pradas  
Il·lustracions de  
Diego Mallo 

En Bocagrossa i en Tapet són dos pat-
ges del rei Melcior, i han passat moltes 
aventures junts. Una nit de Reis els en 
va passar una de ben sonada. Veureu: 
en Tapet és molt golafre i el 5 de gener 
no es va poder estar d’acostar-se al 
racó on s’esperen les capses de bom-
bons per a ser carregades als camells. 
En va obrir una, però és clar, tan menut 
com és, es va quedar tancat a dins. 
Pobre Tapet! 

Pàgines: 64    
ISBN: 978-84-246-2543-4 
ISBN CASTELLÀ: 978-84-246-8674-1

Núria Pradas  
(Barcelona, 1954). És professora de llengua i 
literatura catalanes a Sant Feliu de Llobregat, 
on viu amb el seu marit i els seus tres fills. A 
banda de fer classes, es dedica a escriure per 
a nens i per a joves. Actualment té una vinte-
na d’obres publicades, i ha guanyat tres pre-
mis; el Ferran Canyameres, el Carmesina i el 
Ciutat d’Olot.

2a edició 5a edició 3a edició

laGalera Pla Lector / Infantil i Primària



15

Cicle Inicial / 2019-2020

186/ La Xurra
Lola Casas  
Il·lustracions de  
Francesc Chiva

En Joan viu en una masia on crien rucs. 
Un bon dia hi neix una ruqueta, la Xur-
ra, i en Joan s’encarrega de criar-la amb 
biberons. Ara, però, ningú no li pot fer 
entendre que els rucs no entren a la 
cuina i que ha de fer el que fan els altres 
rucs... La Xurra té idees pròpies i una 
tossuderia inigualable, però és la millor 
amiga que té en Joan.

Pàgines: 72  
ISBN: 978-84-246-2543-4 

Lola Casas  
(Mataró, 1951). Des de fa molts anys, treba-
lla de mestra i combina aquesta tasca amb 
la d’escriptora de contes i poesia per a in-
fants.

Francesc Chiva   
(Mataró, 1957). Va estudiar geografia i histò-
ria. Ha treballat al sector del gènere de punt 
i ha fet de pintor i de mestre de català.

205/ Xiroi,  
el meu amic núvol         
Carles Sala i Vila   
Il·lustracions de  
Màriam Ben-Arab  

La Berta seu tota sola a l’ombra d’un 
núvol i sent una veu que la saluda. 
Mira al seu voltant, i només veu el nu-
volet que li fa ombra. Pot ser que hagi 
estat ell?

Pàgines: 64   
ISBN: 978-84-246-3590-9 

ISBN CASTELLÀ: 978-84-246-3591-6

Carles Sala i Vila  
(Girona, 1974). És mestre, però des de fa un 
temps també es dedica a l’artesania i, sobre-
tot, a escriure històries per a nois i noies. Ha 
publicat contes a la revista Cavall Fort, i ha 
guanyat diversos premis amb els seus llibres, 
com el Barcanova (2009) i el Josep M. Folch 
i Torres (2009).

233/ La Tina  
a l’Everest       
Araceli Segarra

La Tina té un gran repte: escalar l’Eve-
rest, la muntanya més alta del món. Pel 
camí coneixerà una cultura i una religió 
molt diferents de la seva. També bus-
carà el Ieti a cada racó de l’Himàlaia, 
però serà capaç de trobar-lo?

Pàgines: 40   
ISBN: 978-84-246-5192-3 

ISBN CASTELLÀ: 978-84-246-5224-1

Araceli Segarra   
Diplomada en fisioteràpia, alpinista, il·lustra-
dora de contes infantils i conferenciant, amb 
vint-i-sis anys es converteix en la primera ca-
talana a pujar l’Everest. Amb les aventures de 
la Tina, porta els més petits a assolir grans 
reptes.
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