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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 competència lectora com el gust per la lectura.
No hi ha un pla lector únic i estàndard. Cada centre, cada grup i cada alumne té unes característiques
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?
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 contenen
propostes d’activitats, tant individuals com col·lectives, perquè
els alumnes treballin la competència lectora i alhora prenguin
consciència de tot el suc que se li pot treure a la lectura d’un
llibre.
ELS AUTORS I ELS FÒRUMS. La llarga vida de l’editorial
permet que en el nostre catàleg convisquin autors clàssics
universals, com Sempé i Goscinny o Michael Ende; autors
catalans que s’han convertit en clàssics, com ara Jaume Cabré o Joana Raspall, 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, Josep Lluís Badal o Jaume Copons, 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 que els escriptors coneguin 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 Galera 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 història i, molt especialment, la ciència. I
finalment, els nostres llibres aporten l’ingredient més important:
l’entreteniment. 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
infantil i juvenil: aventures, misteri, fantasia, poesia, però també
d’altres que responen a les tendències més actuals.
En la selecció per al Cicle Superior, trobareu, entre d’altres, llibres
de tendència més innovadora, com novel·la gràfica (Jo, Elvis
Riboldi); aventures de pirates de les de tots els temps (Les aventures d’en Jan Plata); llibres d’aventures esbojarrades (Llibre
d’encanteris de la Vella Taràndula); històries d’amistat i superació de les de sempre (Bona nit, Júlia i Cornèlius i el rebost d’impossibles), i llibres que conjuguen la història més present amb
la bona literatura (La història que en Roc Pons no coneixia). Tot
això sense deixar de banda els clàssics de tots els temps, com
les bones aventures del petit Nicolas i d’en Jim Botó.
Un Pla Lector que, sens dubte, posarà les bases perquè els
alumnes descobreixin el gust per la lectura a partir dels interessos 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
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Guies de lectura

Informació per als alumnes

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.

Informació per als mestres

ABANS DE LA
LECTURA
Activitats de
preorganització
de la lectura,
contextualització
i formulació de
requisits.

FITXA
TÈCNICA
Informació tècnica
del llibre.
CONNEXIONS
AMB EL
CURRÍCULUM
Dades curriculars
del llibre.
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BIOGRAFIA
DE L’AUTOR
Ressenya de l’autor
o autors del llibre,
amb informació
detallada de la seva
trajectòria literària.

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

SOLUCIONARI
Solucions a tots
els exercicis de la
proposta d’activitats.
RESUM DE
L'OBRA
Sinopsi extensa del
llibre per explicar
els aspectes més
importants de la
novel·la.

IL·LUSTRACIONS
Pictograma
del tipus d’activitat.

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.

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.
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Web del Pla Lector

Fòrums de lectura

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

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 nostres 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
Organització
del web
Registre per accedir als
materials complementaris
Sinopsi del llibre

Sobre l’autor
Fitxa tècnica
del llibre
Possibilitat de
compra online
Descàrrega de
primers capítols
Possibilitat
de compartir
a les xarxes

Josep Lluís Badal

Jaume Cela*

Jaume Copons

Jan Plata

Uns dies amb Sir William

En Caratallada i els altres
Jo, Elvis Riboldi

Jordi Folck

Carles Sala

Francesc Puigpelat

El llibre d’encanteris
de la Vella Taràndula
La guerra dels xiclets

Cornèlius i el rebost d’impossibles
Bona nit, Júlia
Set entrevistes de por
El tren de les parades sense nom

La nena que es va convertir
en mòbil

Disponibilitat de
fòrum amb l’autor
Idiomes
de publicació
Formats disponibles, inclòs
l’ebook
Material multimèdia
relacionat

Altres llibres de
l’autor

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
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Sèrie Grumets Verds

251/ El tren de les parades sense nom

La sèrie verda dels «Grumets» inclou novel·les de temàtica actual i amb situacions properes als joves i novel·
les que han esdevingut clàssics de la literatura juvenil, tant d’autors de casa nostra com d’altres literatures.
Són novel·les per a lectors ja consolidats.

Carles Sala i Vila

3a edició

5a edició

Carles Sala / Il·lustracions d’Estela de Arenzana

Temàtica
Aventures i fantasia
Temes transversals
Diversitat · Coratge · Amistat

5a edició

226/ Set
entrevistes
de por

191/
Bona nit,
Júlia

208/ Cornèlius
i el rebost
d’impossibles

Il·lustracions de
Roger Simó

Il·lustracions de
Roger Simó

Il·lustracions de
Javier Andrada

En Johnny Què i la Mary Flaix són dos
periodistes que busquen entrevistes
especials. Aquest cop aniran a un castell molt peculiar, ple de gent una mica
estranya: dones pàl·lides amb ullals que
dormen dins de taüts, homes peludíssims com llops i altres personatges.
Serà un reportatge de risc, perquè el
perill és pertot arreu. Tenen clar que
serà un èxit... Del que no estan tan segurs és si en sortiran vius!

La Júlia ha d’estar ingressada a l’hospital i, a més, ha de passar-hi alguns
dies aïllada. Però això no li impedirà
fer-se amiga d’en Bru, un nen també
malalt. L’avi de la Júlia i la mare d’en
Bru en seran els carters els dies que
han d’estar aïllats. Però un altre amic
del tot imprevisible farà que la seva estada a l’hospital sigui absolutament
fantàstica.

Tort és un poble de muntanya amb una
característica molt concreta: no hi ha
res recte! Un bon dia hi arriben dos personatges peculiars, en Tobies, un nen,
i el seu acompanyant, en Cornèlius, que
té aparença de mag. Els nouvinguts
inauguren un establiment fantàstic: un
rebost d’impossibles, on la gent del
poble troba allò que necessita i hi deixa,
a canvi, allò que li sobra.

Premi Guillem Cifre de Colonya 2008

Premi Josep M. Folch i Torres 2009

Pàgines: 168

Pàgines: 112

Pàgines: 176

ISBN: 978-84-246-4641-7

ISBN: 978-84-246-4733-9

ISBN: 978-84-246-3676-0

ISBN castellà: 978-84-246-3169-7

ISBN castellà: 978-84-246-3615-9

La Lia puja al tren en direcció a Quintaforca.
I no hi va gens contenta. Els pares l’envien
a casa de la tia Flàvia, a muntanya, per passar-hi les vacances. Però, tot i malhumorada
es fixa en una cosa estranya: el rètol de
l’estació està mig esborrat. Segurament el
deuen estar reparant... I al vagó viatja un
personatge molt estrany que sembla ben
bé un dolent de les pel·lícules. Potser el
trajecte no serà del tot avorrit ni tan tranquil
com la Lia es pensava. Tot comença quan
a la següent estació el rètol apareix completament blanc.
Format: 13 x 21 cm
Pàgines: 144
Enquadernació: Rústica
ISBN: 978-84-246-6466-4

(Girona, 1974). És mestre, però des de fa un temps també es dedica a l’artesania i, sobretot, a
escriure històries per a nois i noies. Entre les coses que més l’atreuen destaquen les tres «pes»:
les paraules, les plantes i els pinyols d’alvocat, amb els quals li agrada fer penjolls, arracades i
clauers. La primavera del 2008 va publicar el primer llibre, Sóc com sóc, i poc després, el segon,
Flairosa, la bruixa dels sabons. Poc abans d’acabar l’any en va sortir el tercer, Bona nit, Júlia,
i, a la tardor del 2009, els dos darrers: En Jaumet busca escola i El triomf d’en Polit Bonaveu.
L’any 2010 va publicar Tramuntana a la granja (premi Barcanova 2009) i Cornèlius i el rebost
d’impossibles (premi Josep M. Folch i Torres 2009), i el 2011, va publicar Xiroi, el meu amic núvol.
També ha publicat contes a la revista Cavall Fort.
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235/ Jan Plata. La crida dels pirates

246/ La nena que es va convertir en mòbil

Josep Lluís Badal / Il·lustracions de Jordi Lafebre

Francesc Puigpelat / Il·lustracions d’Ona Caussa

Temàtica
Aventures i fantasia

Temes transversals
Família · Amistat · Solidaritat

Temàtica
Coneixements i aventures
Temes transversals
Diversitat

En Jan Plata és un nen somiador que viu en una casa a la platja
amb la seva mare. No sap res del seu pare, i no té cap resposta
a les seves preguntes. A la casa hi ha una campana daurada que
li han prohibit de tocar. Quan un dia, frustrat, en Jan trenca aquesta regla, la seva vida canviarà per sempre i iniciarà una aventura
màgica i inesperada, un viatge iniciàtic en el qual coneixerà un
munt de criatures i personatges... però, sobretot, coneixerà el seu
pare i el valor de l’amistat i la camaraderia.

4a edició

La Mukele viu a l’Àfrica, als peus del Kilimanjaro, en un poble molt petit que no té
nom. És filla de pastors i la seva vida està
encaminada a conduir el ramat per la Sabana. I també a obeir amb temor les paraules del bruixot, l’Amwilu, tot i que ja ningú
no creu en la bruixeria: se l’escolten per
tradició. Però l’Amwilu sí que té un cert poder... i el poder en mans de persones dolentes no porta res de bo. La Mukele patirà
un malefici que només podrà desfer amb
esforç i sort. Molta sort.

Premi Josep M. Folch i Torres 2012
Format: 13 x 21 cm
Pàgines: 184
Enquadernació: Rústica
ISBN: 978-84-246-5222-7
ISBN castellà: 978-84-246-5223-4

Premi Josep M. Folch i Torres 2015
Format: 13 x 21 cm
Pàgines: 168
Enquadernació: Rústica

Josep Lluís Badal

ISBN: 978-84-246-5973-8

(Ripollet del Vallès, 1966). És professor de Llengua i Literatura, i autor de llibres de poesia, volums
de narracions i literatura infantil. A més de L’orquestra Ursina i El pirata Gorgo, ha publicat la
sèrie Jan Plata que juntament amb Els llibres d’A, ha estat venuda a diversos països. La seva
darrera sèrie infantil és Hopi.

Francesc Puigpelat

3a edició
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2a edició

Jan Plata.
La crida dels pirates

Jan Plata.
El sabre de Serapió

Jan Plata.
La mort i la violeta

Jan Plata.
Els senyors del mar

Jan Plata.
Unicorn

Jan Plata.
La fi del món

Pàgines: 184
ISBN: 978-84-246-4749-0

Pàgines: 240

Pàgines: 288

Pàgines: 280

Pàgines: 288

Pàgines: 280

ISBN: 978-84-246-5067-4

ISBN: 978-84-246-5242-5

ISBN: 978-84-246-5345-3

ISBN: 978-84-246-5494-8

ISBN: 978-84-246-5683-6

(Balaguer, 1959). És periodista i escriptor. És autor d’una extensa obra narrativa, de la
qual destaquen les novel·les Apocalipsi blanc (premi Josep Pla, 1999), Roger de Flor
(2002), L’últim hivern de Ramon Llull (2004), Els Llops (premi Carlemany, 2005), La segona mort de Jesús de Natzaret (2008), Faust, el terrorista (2010), El retorn de Macbeth
(premi Ciutat d’Alzira, 2012), Els últims dies del general Prim (2014) i El pescador de llum
(2016). Quant a novel·la infantil i juvenil, és autor de Romeu i Julieta. Segona part (premi
Ramon Muntaner, 2014), El nen que va xatejar amb Jack Sparrow (premi Vicent Silvestre,
2014), L’artilleria de Mr. Smith (2016), Viaje al centro de CityPlay (2015, amb el pseudònim de Damián Montes) i les col·leccions de llibres infantils “Monday & May” (en col·laboració, amb el pseudònim de Lillian Wallaby) i “El Club de los Empollones” (en col·laboració, amb el pseudònim de Brian Bones).
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Jaume Copons

251/ No llegiré aquest llibre
Jaume Copons / Il·lustracions d’Òscar Julve

214/ En Caratallada i els altres
Il·lustracions de Teo Peiró
Temàtica
Intriga i història

4a edició

Temes transversals
Família · Amistat · Solidaritat

En Jan sent una por inexplicable quan sap que ha d’anar d’excursió.
El nom de la muntanya on anirà li provoca unes sensacions desagradables, tot i que sap que no hi ha cap motiu per sentir-se així. Les
mitges històries que sent sobre en Caratallada, un bandit que corria
per la zona on aniran a dinar, no ajuden pas a tranquil·litzar-lo.
Premi Guillem Cifre de Colonya 2011
Format: 13 x 21 cm
Pàgines: 168
Enquadernació: Rústica
ISBN: 978-84-246-4168-9

Temàtica
Aventures i fantasía / Humor
Temes transversals
Esperit crític · Amistat

En Juls no vol llegir el llibre que li ha donat
la seva mestra, però no hi té res a fer. De
molt mal humor, comença a llegir i, a mesura que avança la lectura, critica tot el que
li molesta del llibre: els recursos que utilitzen els autors, els personatges, la lletra...
No para de queixar-se fins que la Lia, la
protagonista del llibre que llegeix, surt del
paper i li diu quatre coses. Quin caràcter!
No llegiré aquest llibre és una novel·la gràfica dins una novel·la gràfica, que tracta el
món dels llibres i la lectura d’una manera
intel·ligent, gamberra i divertida.

229/ Jo, Elvis Riboldi
Bono Bidari
Temàtica
Humor i conflicte social

3a edició

L’Elvis Riboldi és un nen molt, molt especial. Uns diuen que és el
mateix dimoni. Ell mateix ho explica, sense estalviar-se detalls escabrosos. L’Elvis Riboldi provoca tants desastres com rialles als seus
lectors. En aquesta primera entrega, l’Elvis repassa els seus records
d’infantesa més estimats. Tres pàgines més tard se li acaben els records d’infantesa més estimats i comença amb els més odiosos. I fa
riure encara més.
Format: 13 x 21 cm
Pàgines: 202
Enquadernació: Rústica
ISBN: 978-84-246-4759-9
ISBN castellà: 978-84-246-4761-2
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Temes transversals
Família · Amistat · Solidaritat · Malaltia

Format: 16,3 x 22,5 cm
Pàgines: 200
Enquadernació: Cartoné
ISBN: 978-84-246-6167-0
ISBN castellà: 978-84-246-6168-7
PVP: 14,33/ 14,90€

Va començar a escriure per a Barri Sèsam. D’aleshores ençà, ha escrit un munt de novel·les,
contes i cançons. Avui, amb un peu en el món literari i l’altre en el món audiovisual, es permet
explicar històries independentment del format que utilitza. Ha guanyat premis literaris, entre els
quals hi ha el Joaquim Ruyra, el Ciutat de Mollerussa o el Ferran Canyameres. És autor d’una
vintena de novel·les (La closca pelada dels cretins, La Mà Negra, L’espasa de Galerna). Pel que fa
a l’audiovisual, després de fer d’editor de guions de Los Lunnis (TVE), va crear amb Daniel Cerdà
Los Algos (Cuatro) i altres sèries i programes infantils per a televisions autonòmiques. A l’octubre
del 2011, en col·laboració amb altres autors, va publicar Jo, Elvis Riboldi.
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Jaume Cabré

Jordi Folck

Barcelona, 30 d’abril de 1947). Llicenciat en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona,
catedràtic d’ensenyament mitjà en excedència i professor a la Universitat de Lleida, és membre de
la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans. Durant molts anys ha compaginat l’escriptura
literària amb l’ensenyament. També ha treballat en guions televisius i cinematogràfics. Ha rebut
els principals premis de la literatura catalana per a obra inèdita i obra publicada, així com el Premi
d’Honor de les Lletres Catalanes, atorgat per Òmnium Cultural, pel conjunt de la seva obra i
trajectòria.

(Reus, 1961). És escriptor de literatura infantil i juvenil amb vuit premis literaris (entre els quals hi
ha el Carmesina, el Guillem Cifre de Colonya, el Protagonista Jove i el Barcanova de literatura),
professor de creativitat a tres universitats catalanes (URV, UB i Escola Elisava), doctorand en
comunicació audiovisual i doctor especialitzat en creativitat. Però també és fotògraf, amb diverses
exposicions entorn dels seus viatges. Com a actor, ha intervingut en diverses sèries, com El cor
de la ciutat i Tu mateix, i en més d’una cinquantena d’espots per a televisió. Com a publicitari ha
estat el responsable de crear les campanyes del premi Sant Jordi de novel·la des de l’any 1999.

230/ Llibre d’encanteris

38/ La història que

de la Vella Taràndula

en Roc Pons no coneixia

Il·lustracions d’Agustín Comotto

Il·lustracions de Joan Andreu Vallvé

17a edició

Ah, si en Roc Pons hagués anat una mica fort d’història! No s’hauria
trobat pas tan venut en el conflicte que se li presenta. En Roc, un noi
barceloní com tants d’altres, surt de casa seva una tarda d’estiu i,
després de voltar una estona llarga, assedegat, entra en un bar, on
la gent va vestida d’una manera molt estranya. En Roc ha fet, de
sobte, un salt inesperat i fantàstic fins a la Barcelona del 1714.

Temàtica
Fantasia i humor
2a edició

Format: 13 x 21 cm
Pàgines: 130
Enquadernació: Rústica
ISBN: 978-84-246-8138-8

Temes transversals
Família · Amistat · Solidaritat · Diversitat

Quan al Pere, l’endemà de Reis, un company de l’escola li trenca una
de les seves joguines, decideix venjar-se’n tot fent ús d’un vell llibrot
d’encanteris que havia estat del seu avi. Però la vella Sargantana, la
darrera d’una perillosa nissaga de bruixes, també cobeja el llibre i estarà disposada a tot allò humà i inhumà per aconseguir-lo. Així, en un
poble on no passava mai res, calaveres i humans es trobaran, uns petant
ossos i els altres xerricant les dents.
Premi Josep M. Folch i Torres 2011
Format: 13 x 21 cm
Enquadernació: Rústica

Pàgines: 168
ISBN: 978-84-246-4790-2

978-84-246-5437-5

21/ L’Home de Sau

105/ La guerra dels xiclets

Il·lustracions d’Ismael Balanyà

17a edició

L’Home de Sau ha estat segrestat. I qui és aquest senyor tan important? Doncs la més gran troballa arqueològica del continent. En Pau
i la Berta descobriran, juntament amb el periodista Ton Carbonell i
amb l’ajut inestimable de l’equip d’arqueòlegs, els autors del robatori enmig de nocturnes i estrambòtiques peripècies per Vic i pel Departament d’Arqueologia de la Universitat de Bellaterra.
Format: 13 x 21 cm
Pàgines: 144
Enquadernació: Rústica
ISBN: 978-84-246-8121-0

Il·lustracions d’Isaac Bosch

15a edició

Quan Sa Majestat la Reina Isabel II ensopega amb un xiclet, el dia de
la seva coronació, s’obre un dels episodis més explosius de la història
d’Anglaterra: qualsevol que sigui descobert menjant xiclet serà conduït
i empresonat a la Torre de Londres. Roald Dale i els seus amics hauran
d’afanyar-se, aplegats sota la «Resistència», per tal que el país no es
quedi sense infants. Una comèdia musical reial a cop de xiclet.
Premi Guillem Cifre de Colonya 1998
Premi Protagonista Jove 2001
Format: 13 x 21 cm
Enquadernació: Rústica

Pàgines: 184
ISBN: 978-84-246-9505-7

ISBN castellà: 978-84-246-8670-3
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218/
Agatha
Mistery.
L’enigma
del faraó
Sir Steve
Stevenson /
Il·lustracions de
Stefano Turconi
Egipte, la Vall dels
Reis. Un grup d’arqueòlegs està a punt de treure a la llum la tomba d’un
misteriós faraó. Podria ser un descobriment revolucio
nari... Llàstima que hagin robat la preciosa tauleta amb
les indicacions per trobar la tomba. Aquest és un cas
que només els aspirants a detectius Agatha i Larry
Mistery poden resoldre!
Pàgines: 138
ISBN: 978-84-246-4286-0
ISBN castellà: 978-84-246-4289-1

222/ Ludwig
i Frank
David Nel·lo
Il·lustracions de Gustavo
Roldán
En un castell d’Alemanya, hi
neix en Ludwig, un nen sa i intel·ligent, però amb un defecte
físic. Per això els seus pares el
volen protegir d’un món que
actua sense permís, canviant
el destí de les persones. Alhora, a Londres, hi ha en Frank,
un noi de família humil i molt espavilat que sap que el destí no
és un camí en línia recta. Però no sospita que el seu s’amaga
rere el premi d’un programa de ràdio.
Premi Josep M. Folch i Torres 2010
Pàgines: 184

ISBN: 978-84-246-4368-3

David Nel·lo
(Barcelona, 1959). Tot i rebre formació de músic clàssic, és escriptor i traductor de l’italià i l’anglès. Té una trentena de títols publicats per a tots els
públics, amb els quals ha guanyat premis com el Cruïlla (1995) o el Columna Jove (2002), entre d’altres.

17/ La revolta
dels lactants

Joana Raspall

Il·lustracions de Joan
Antoni Poch

Il·lustracions de
Glòria Garcia

2a edició

16

160/
Degotall
de poemes

Maite Carranza
11a edició

Un degotall de tendresa, uns terrossos de
naturalitat que ensucren el cor. Uns alens
càlids, humans, agafats al vol i deixats anar
ànima endins, suaument, d’una bufada. Plàcidament.

Un pediatre investigador, aparentment sonat... Una noia
cangur excepcional, com no
n’hi ha... Els marrecs d’una
classe de preescolar, sensibles
i... terribles. Tots plegats protagonitzaran la revolta dels
lactants, amb l’objectiu d’arribar a comprendre el llenguatge d’aquestes delicioses criatures.
Una revolució esbojarradament tendra.

Pàgines: 104

Pàgines: 152

ISBN: 978-84-246-9570-5

ISBN: 978-84-246-8117-3

Joana Raspall

Maite Carranza

(Barcelona, 1913 - Sant Feliu de Llobregat, 2013). Va fer estudis
de bibliotecària, escrivia assíduament en publicacions periòdiques
locals i va treballar en diversos diccionaris apareguts entre els anys
1972 i 1988. De ben petita, les poesies la tenien fascinada, i és
justament en aquest gènere que va obtenir la menció especial del
premi Crítica Serra d’Or l’any 1981. L’any 2006 va rebre la Creu
de Sant Jordi.

(Barcelona, 1958). És llicenciada en Antropologia, escriu per a joves i adults
i també és guionista i fa classes a la universitat. Ha guanyat diversos premis:
el Premi de la Crítica (1986), el Josep M. Folch i Torres (1986), el Crítica
Serra d’Or (1987), el Joaquim Ruyra (1989) i el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil, del Ministeri de Cultura (2011), entre d’altres. La seva
obra ha estat traduïda a més de deu llengües.

16a edició

51/ En Jim
Botó i en Lluc
el maquinista
Michael Ende
Il·lustracions de
Franz Josef Tripp

26a edició

39/ El petit
Nicolas
René Goscinny
Il·lustracions de
Jean-Jaques Sempé

225/ L’Amanda
i la Companyia
dels monstres
Xavier Mínguez López
Il·lustracions de
Laia Domènech Castillo

En Jim Botó i en Lluc el maquinista es
veuen obligats, amb la locomotora
Emma, a abandonar el país de Lummerland perquè no hi caben. El viatge
els portarà al llunyà país de Mandala,
on en Jim Botó s’arribarà a prometre
amb la princesa Li Si després de viure
mil aventures i d’alliberar-la del drac
malvat.

Abans que l’Obèlix caigués a la caldera del beuratge màgic i que el Lucky
Luke disparés contra la seva pròpia
ombra immòbil, René Goscinny va crear,
en col·laboració amb Sempé, l’entranyable petit Nicolas. Aquest és el primer volum de la sèrie, on coneixerem
tota la colla d’en Nicolas. Les seves
peripècies quotidianes ens faran riure
una bona estona.

L’Amanda té deu anys i enyora Colòmbia, el seu país natal. Ara viu, amb els
pares i els germans, a Holanda i no
s’acaba d’acostumar al clima. Tampoc
no té amics, però això no és culpa del
clima: té uns pares que la tracten com
si fos la Ventafocs: s’ha d’encarregar
dels germans, cuinar, rentar i fer els
deures. Per acabar-ho d’adobar, té la
sensació que algú l’observa. Algú amb
una forma poc humana.

Pàgines: 280

Pàgines: 152

Pàgines: 200

ISBN: 978-84-246-8151-7

ISBN: 978-84-246-8139-5

ISBN: 978-84-246-4640-0

Michael Ende

René Goscinny

Xavier Mínguez López

(Alemanya, 1929-1995). Va ser un dels escriptors més populars del seu país. Va rebre
alguns dels premis més importants de la literatura infantil i juvenil i l’aplaudiment del públic
de totes les edats.

(França, 1926-1977). És conegut per la seva
activitat com a guionista d’historietes (les
aventures d’Astèrix, de Lucky Luke, d’Umpah-pah, etc.)

(València, 1970). És un escriptor valencià dedicat sobretot a la literatura infantil i juvenil.
És llicenciat en Filologia Catalana per la Universitat de València on hi fa classes de Didàctica de la Llengua i la Literatura. Ha treballat
de periodista i crític literari i a hores d’ara fa
d’assessor literari per a diverses editorials.
Per diferents raons, ha viscut a Roma, Londres i Yokohama.

Jean-Jacques Sempé
(Bordeus, 1932). És dibuixant. Ha col·laborat
a Paris Match, L’Express, The New York Times, etc.
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Diccionaris
36a edició

5a edició

3a edició

5/ La colla
dels deu

159/ Uns dies
amb Sir William

193/ No fotis,
Marta!

Joaquim Carbó
Il·lustracions
d’Isidre Monés

Jaume Cela
Il·lustracions de
Jordi Vila Delclòs

Mercè Anguera
Il·lustracions de
Javier Carbajo

En Miquei, en Pàmpols, en Cuquis, l’Eriçó... són uns nois eixerits i bons companys, que saben passar-s’ho bé junts.
Vet aquí que comença el curs i tenen
un company nou, en Frederic Llovet, un
noi arrogant, conflictiu i misteriós, que
els porta més d’un maldecap. Després
de les primeres topades, però, sorgeix
la sinceritat i l’amistat. Esdevenen la
colla dels deu, i comencen una perillosa recerca detectivesca per deslliurar
el nou amic del pes de l’angoixa i la
injustícia.

El dia del seu aniversari, la Núria rep un
regal de l’avi Magí: un llençol blanc.
Aquest regal no li fa gens d’il·lusió, però
el que la Núria no s’espera és que a l’hora d’anar a dormir el llençol blanc s’aixecarà del llit i es convertirà en un fantasma anomenat William Waterhouse.

La Marta, l’Eli i la Nao són les Antibarbis: totes per a una i una per a totes.
A les Antibarbis se’ls planteja un problema: el pare de l’Eli vol tornar a casar-se, però resulta que la seva nòvia
és una barbi! La Marta, en lloc de guardar-li el secret a la seva amiga, el comenta a l’assemblea de la classe. I, és
clar, ara no entén per què l’Eli l’envia
a pastar fang...

Pàgines: 176
ISBN: 978-84-246-8105-0

Pàgines: 160
ISBN: 978-84-246-9569-9

Pàgines: 112
ISBN: 978-84-246-3081-2
ISBN castellà: 978-84-246-3083-6

Joaquim Carbó

Jaume Cela

(Caldes de Malavella, 1932). Vinculat a Cavall
Fort, forma part del consell de redacció de la
revista i desenvolupa una extensa dedicació
als llibres per a infants i joves, que alterna
amb narracions i novel·les per a adults. Va
coordinar el sector del llibre infantil del Congrés de Cultura Catalana. L’any 2002 va rebre
el premi Memorial Jaume Fuster pel conjunt
de la seva obra.

(Barcelona,1949), Va treballar durant un
temps en una empresa d’assegurances, però
va descobrir que la seva autèntica vocació
era fer de mestre i va canviar de feina. El que
més li agrada fer és anar al cinema i explicar
contes i històries als joves.

Mercè Anguera
(Barcelona, 1961). Va guanyar el premi de
narrativa Josep M. Folch i Torres 2004 amb
La història d’en Robert, la seva primera novel·la. L’any 2006 va començar a publicar les
novel·les de la sèrie Antibarbis: No fotis, Marta!, Supermegaextraescolars, Tres delícies,
Pixapins i companyia i Punts suspensius.

El meu primer
diccionari
d’anglès

Diccionari essencial
de la llengua
catalana

Diccionari bàsic
de la llengua
catalana

El diccionari més complet per als que
comencen a aprendre l’anglès. Conté
4.000 entrades angleses, 2.000 il·lustracions, 40 làmines temàtiques i un
vocabulari català-anglès.

Diccionari de la llengua catalana amb
el vocabulari elemental i alhora actual de la nostra llengua en format
butxaca.

Un diccionari pràctic per a trobar les
paraules d’ús més freqüent i les pròpies de les àrees de coneixement de
l’ensenyament obligatori.

Pàgines: 396
ISBN: 9788441219120

Pàgines: 688
ISBN: 9788441219113

Pàgines: 920
ISBN: 9788441219519

Didac

Diccionario de la
lengua española.
Primaria

Un diccionari especialment pensat
per a l’aprenentatge de la llengua catalana durant la Primària. Conté
15.300 entrades, 5.600 paraules complementàries de les entrades, 23.900
definicions, 40 làmines temàtiques i
400 dibuixos.

Un diccionari pensat per a l’aprenentatge de la llengua castellana durant el
cicle de Primària. Conté 13.000 entrades, 36.000 definicions, contextos i
exemples, selecció d’expressions molt
variada, sinònims i antònims, 30 làmines temàtiques i 400 il·lustracions.

Pàgines: 1.096
ISBN: 9788441217409

18

Pàgines: 1.028
ISBN: 9788424604943

19
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