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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’editorial  
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.

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 caracterís-
tiques 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?

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

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.

CONNEXIONS 
AMB EL 

CURRÍCULUM
Dades curriculars 

del llibre.

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.

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.
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Web del Pla Lector
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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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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

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*
Una troballa sorprenent

Josep Lluís Badal*
El pirata Gorgo

Lola Casas*
Poemes per...

Anna Fité
Zoomwatts!!! 
Voilà! 

Oriol Canosa
L’illa de Paidonèsia 

Carles Sala
Míster Rumba

Alegria Julià*
Un romà al segle XX
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Temàtica 
Humor, Aventures
Temes transversals 
Drets humans • Pacifisme • Igualtat

El Petit Jack és un porquet pintor que du una vida tranquil·la en una gran-
ja. Massa tranquil·la, de fet. Casualment, un dia arriba un homenot male-
ducat i amb aspecte de pirata. El lloro que du a l’espatlla el delata. En Jack, 
aleshores, té una idea: fer-se passar pel lloro per viure aventures. Poc que 
s’imagina que les aventures no surten com un vol. Això sí, el que viurà 
mereix ser narrat ¡perquè és una aventura extraordinària!

laGalera Pla Lector / Infantil i Primària

Sèrie Grumets Vermells
La sèrie vermella dels «Grumets» inclou novel·les tant d’autors actuals com d’altres esdevinguts ja clàssics, 
de temàtica variada i per a lectors ja iniciats. Els llibres es caracteritzen per l’humor, la fantasia o l’aventura; 
i pel realisme, la vida quotidiana i els conflictes personals. Inclou títols tant en prosa com en poesia.

Mikel Valverde
255/ La balada del Petit Jack
Mikel Valverde

Mikel Valverde

És un autor i il·lustrador nascut a Vitoria. Valverde dibuixa i acoloreix amb un traç lliure 
i viu les històries que escriu, desfent tòpics genèrics, de manera que els personatges 
deixen de ser grans herois per fondre’ls en la vida quotidiana. També ha dissenyat i 
il·lustrat agendes, guies, portades de discos, fulletons i cartells. Va participar en diverses 
exposicions col·lectives de còmic. Va ser Premi Internacional d’Il·lustració de la Fundació 
Santa María per Paula en Nueva York (2005) i Premi Euskadi d’Il·lustració (2017). Ha 
il·lustrat i publicat diversos llibres infantils.
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Format: 13,1 x 21 cm

Pàgines: 141

Enquadernació: Rústica

ISBN: 978-84-246-6751-1

També en
castellà

NOVETAT

La balada de Pequeño Jack

Pàgines: 192

Enquadernació: Cartoné

ISBN: 978-84-246-6335-3



Oriol Canosa
252/ L’illa de Paidonèsia
Il·lustracions de Gabriel Salvadó

Temàtica 
Humor, Aventures
Temes transversals 
Família • Amistat • Solidaritat 

Guanyador per unanimitat del  
54è Premi Josep M. Folch i Torres 2016.
En Nicolau Rouretort, un nen de nou anys, viatja en vaixell amb els seus 
pares. I s’avorreix. Els pares, a més, discuteixen tota l’estona. Fins que en 
Nicolau decideix fer allò que li havia passat pel cap: agafar en préstec un 
dels bots de salvament i anar a una illa ben petita. Aquí començarà una 
aventura epistolar en què l’illa s’omple de nens i nenes, els adults no hi 
poden fer res i la cosa s’embolica de mala manera.
El jurat va dir: 
“Un llibre que, un cop el comences, no el deixaràs escapar. Cartes 
amunt i cartes avall, manté aquella sensació de veure qui la farà 
més grossa. Divertida, original i que dona molt per parlar!” 

“La novel·la, bastida a base de breus cartes i correus, té un ritme 
trepidant i es va embolicant a mesura que passes les pàgines. 
T’aixeca més d’un i de dos i de tres somriures. T’atrapa des de bon 
començament fent un retrat inversemblant però verídic de certes 
actuacions del món dels adults.”

Oriol Canosa  

(Tarragona, 1975). És autor de literatura infantil i llibreter. Ha publicat els contes La casa del 
professor Kürbis (Baula / Edelvives, 2013) i Apa! Et penses que ens ho creurem? (Cruïlla, 
2015). També ha publicat la novel·la infantil L’illa de les cartes perdudes (Babulinka, 2014) i 
ha col·laborat en les revistes Petit Sàpiens, Cavall Fort i BarçaKids. També és l’autor d’una 
Guía de bolsillo para personas inquietas (Intermón, 2009) sobre temes socials i ambientals.
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Format: 13,1 x 21 cm

Pàgines: 141

Enquadernació: Rústica

ISBN: 978-84-246-6467-1

Cicle Mitjà / 2020-2021

La isla de Paidonesia 
Pàgines: 160
Enquadernació: Cartoné
ISBN: 978-84-246-6067-3

4a edició

També en
castellà
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Què faríeu si trobéssiu una cova 
amagada en un parc? Hi entrarí-
eu? L’Ada i en Nil, tot buscant un 
mòbil que els ha caigut entre les 
herbes, troben l’entrada d’una 
cova... A dins, veuen una cosa 
increïble, una biblioteca abando-
nada tota plena dels personatges 
dels llibres... Què hi fan, allà dins, 
amagats? Com és que tothom els 
ha oblidat? El misteri està servit!

El Charles i el Guillaume, els dos 
besnets preferits del Gat amb 
Botes, es dirigeixen al castell de 
Carabàs. El seu besavi té un mis-
satge sorpresa per a ells. S’acos-
ten els seus aniversaris i els ha 
preparat un regal molt especial... 
Però, per aconseguir-lo, tenen 
només tres dies per demostrar-li 
que se’l mereixen.

224/  
Zoomwatts!!!
Il·lustracions de  
Juanolo

248/  
Voilà!
Els besnets del  
Gat amb Botes 
Il·lustracions de  
Laia Ferraté

5a edició 3a edició

Anna Fité

Josep Lluís Badal

195/ El pirata Gorgo 
Il·lustracions d’Anna Clariana

Temàtica Temes transversals 
Humor, Aventures Hàbits de consum

En Gorgo és acomiadat de l’empresa de gelats on treballa perquè 
s’enfronta al seu cap: un tirà mala persona. Això li obre les portes 
d’una professió amb futur: la pirateria! I per aconseguir-ho, no dub-
tarà a prendre les decisions més inversemblants.

Format: 13,1 x 21 cm   Pàgines: 128

Enquadernació: Rústica 

ISBN: 978-84-246-3167-3

ISBN CASTELLÀ: 978-84-246-3168-0

    

6a edició

Format: 13,1 x 21 cm     

Pàgines: 141 

Enquadernació: Rústica 

ISBN: 978-84-246-4465-9

Format: 13,1 x 21 cm 

Pàgines: 104

Enquadernació: Rústica 

ISBN: 978-84-246-6018-5

ISBN CASTELLÀ:  

978-84-246-6283-7

Novetat
en  

castellà



1/ El zoo d’en Pitus 
Il·lustracions de Pilarín Bayés  

Premi Josep M. Folch i Torres 1965 
Finalista del Premi de la CCEI 1967

El zoo d’en Pitus és un cant a l’amistat, a la col·laboració, a la fe i a 
l’entusiasme, a través de l’acció i les aventures d’una colla de nois i 
noies del barri d’en Pitus, que munten un autèntic zoo –amb tigre i 
tot!– perquè l’amic malalt es pugui pagar un viatge a Suècia, on un 
especialista pot guarir-lo.

Pàgines: 168                           
ISBN: 978-84-246-8101-2

ISBN CASTELLÀ: 978-84-246-8608-6

Sebastià Sorribas

Cicle Mitjà / 2020-2021
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Us imagineu la selva que hi devia haver en el mesolític on ara hi ha 
el passeig de Gràcia de Barcelona? I la tartera que calia grimpar per 
arribar al peu de la talaia del Tibidabo? Aquesta és, doncs, la situació 
en emprendre aquest viatge al país dels Lacets. La Bora, en Piru i els 
seus amics són els protagonistes de l’aventura dels més primitius 
nois i noies barcelonins, molt abans que els laietans entrin a les pà-
gines de la prehistòria de la ciutat.

Pàgines: 168                                
ISBN: 978-84-246-8107-4

7/ Viatge al país dels Lacets
Il·lustracions de Pilarín Bayés  

Sebastià Sorribas  

Sebastià Sorribas (Barcelona, 1928-2007) va compaginar la literatura amb l’ensenyament 
i la pedagogia. L’èxit dels seus llibres s’ha d’atribuir al coneixement que tenia dels nois i 
les noies, per haver fet de mestre i de monitor i pel fet d’haver viscut una infantesa lliure i 
intensa en dos ambients ben diferents: el poble de Sallent i un barri humil de Barcelona.

55a edició

47a edició
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34/ Una troballa  
sorprenent       
Jaume Cela 
Il·lustracions de  
Werner Thöni-Hortal 

Què passaria si un dia, en anar a llençar les 
escombraries, se t’aparegués un cocodril 
enorme? Aquesta és la troballa sorprenent de 
l’Oriol, que decideix endur-se’l. Un cop a casa, 
a més d’amagar-lo dels pares, descobrirà que 
li encanten la música i els pastissos de nata.  
Pàgines: 156 
ISBN: 978-84-246-8134-0

177/  
Quina família! 
Núria Pradas  
Il·lustracions  
d’Eva Sans

La Martina és una nena de deu anys que té 
un gos, en Plató, i una tortuga, la Ramona. 
Amb el gos té una relació especial, sembla 
que és l’única persona que pot llegir els pen-
saments al quisso... Tota la seva vida seria 
normal si no fos pel Quico, un marrec d’un 
any i mig que li trenca les joguines, la des-
torba constantment i té la infinita barra de 
ser el seu germà petit!

Pàgines: 136  
ISBN: 978-84-246-2166-7

241/  
Poemes per...
Lola Casas 
Il·lustracions de  
Marta Gimeno

Llevar-se al matí, esmorzar, rentar-se les 
dents, anar a l’escola, les vacances, la pri-
mavera, anar al dentista, la festa major... 
quantes coses que vivim. Doncs ara les co-
neixerem a través dels divertits poemes de 
Lola Casas, una de les poetes més populars 
del nostre país.

 

Pàgines: 136  

ISBN: 978-84-246-5492-4

85/ Un romà  
al segle xx
Alegria Julià 
Il·lustracions de  
Picanyol

Un soldat romà fa un salt en el temps i apa-
reix misteriosament a Moià, en ple segle xx, 
mentre se celebra la tradicional desfilada 
de romans del Dijous Sant. Barrejat entre la 
gent disfressada, el soldat passarà desaper-
cebut per a tothom, menys per al Pere i 
l’Andreu, dos germans que l’acolliran secre-
tament i miraran de reconstruir els fets que 
l’han dut fins allà.

Pàgines: 128     
ISBN: 978-84-246-8185-2

76/ Contes llargs  
com un somriure
Giani Rodari 
Il·lustracions de  
Monserrat Ginesta

Aquests contes que ara us presentem havien 
estat publicats en diversos diaris i revistes al 
país natal de Gianni Rodari, Itàlia. Són contes 
breus, divertits i sorprenents, de l’estil dels 
famosos Contes per telèfon del mateix autor, 
que es llegeixen amb un somriure als llavis. 
Són contes per jugar a llegir-los, a imagi-
nar-se cada situació, a continuar-los.

Pàgines: 176   
ISBN: 978-84-246-8176-0

26/ De qui és el bosc? 
Mercè Canela Garayoa  
Il·lustracions de  
Montserrat Brucart

Diuen que el bosc on juguen tota la colla de 
nens i nenes del poble, el bosc on han cons-
truït les seves cabanes... perilla. Diuen que 
el talaran. No pot ser! Són tan necessaris els 
boscos! I de qui és el bosc? Del senyor Jau-
me? Però, si el talen, això perjudica tot el 
poble. Com poden salvar el bosc?

Pàgines: 144 

ISBN: 978-84-246-8126-5

7a edició11a edició

11a edició28a edició 19a edició
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232/  
Míster Rumba       
Carles Sala  
Il·lustracions de Roger Simó 

En Mèu és un nen que pertany a una família 
molt curiosa: viuen en caravanes i passen 
tot el dia cantant rumbes! És una família molt 
nombrosa, amb tiets, avis, cosins, cosines... 
i molt musical. Tant, que un dels cosins del 
Mèu, en Farronet, decideix anar a veure món 
i triomfar. I quin lloc millor per triomfar que 
Amèrica, el país de les oportunitats! Com 
portarà, aquesta família tan especial, la se-
paració? Triomfarà, en Farronet?

Pàgines: 136   ISBN: 978-84-246-5188-6

ISBN CASTELLÀ: 978-84-246-5191-6

178/ 
La meva germana Aixa
Meri Torras 
Il·lustracions de  
Mikel Valverde

L’Aixa és especial. No va sortir de la panxa 
de la mare: ella va venir en avió des d’Àfrica. 
L’Aixa no és com les altres germanes dels 
meus companys de l’escola: l’Aixa és la 
meva nova germana i no hi fa res, que tingui 
només una cama, és una “crack” jugant a 
futbol.

Pàgines: 48
ISBN: 978-84-246-2167-4

188/ 
Pinotxo
Carlo Collodi 
Il·lustracions de  
Raimon Juventeny

Les aventures de Pinotxo expliquen la his-
tòria d’un ninot de fusta que s’escapa de 
casa i corre món, que coneix el bé i el mal i 
que passa per mil situacions difícils o diver-
tides. La profunda humanitat d’aquest titella 
és allò que l’ha fet immortal i ha fet de la 
novel·la un clàssic que interessa, agrada i 
diverteix tant als joves com als grans.

Pàgines: 208
ISBN: 978-84-246-2880-2

236/ 
El drac del Park Güell 
Ana Campoy 
Il·lustracions de Juanolo

A la família de l’Àlex transformar-se és nor-
mal. Avui, l’Àlex s’ha convertit en Indiana 
Jones. El problema és que la transformació 
no ha de durar gaire, perquè aleshores 
s’apodera de tu i t’oblides de la teva vida. El 
pare de l’Àlex ha desaparegut i la família té 
por. I si no recupera la seva forma humana? 
El perdran per sempre?

Pàgines: 120   ISBN: 978-84-246-5250-0 

ISBN CASTELLÀ: 978-84-246-5251-7

101/ 
Com el plomissol
Joana Raspall   
Il·lustracions de  
Glòria Garcia 

Com el plomissol és un recull de versos que 
es deixen dur gronxats per l’aire fins a trobar 
acolliment en el lector, jove o madur, que 
sigui prou sensible per captar la clara i joiosa 
bellesa del joc de les grans petites coses de 
la vida i del sentiment.

Pàgines: 112   

ISBN: 978-84-246-9501-9

134/ 
Escaleta al vent
Joana Raspall   
Il·lustracions de 
Picanyol

Escaleta al vent és una collita de versos que 
despertarà en nens i nenes el gust per la po-
esia. Els lectors més madurs gaudiran d’un 
nou retrobament amb els poemes dolços i 
enginyosos de la Joana Raspall.

Pàgines: 80

ISBN: 978-84-246-9534-7

4a edició 6a edició 4a edició
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13 / Los siete 
enigmas del iris 
Mercè Canela i Garayoa 
Il·lustracions de  
Fina Rifà

Los siete enigmas del iris traerán muc-
hos quebraderos de cabeza a Sara y a 
David, que no creen que de una semilla 
tan pequeña como la que les ha dado 
el abuelo de Sara puedan sacar nada. 
De la semilla van a brotar siete caminos, 
uno para cada color del arco iris, y para 
poder salir de ese laberinto deberán dar 
con la solución del enigma de cada uno 
de los caminos. David, un poco atolon-
drado, fallará en la primera ocasión y...

Pàgines: 128  
ISBN: 978-84-246-0026-6

Mercè Canela i Garayoa 
va néixer a Sant Guim de Freixenet, a la Se-
garra. Va estudiar Arqueologia i va treballar 
de bibliotecària a la Universitat Autònoma de 
Barcelona, i de documentalista a la Comissió 
de les Comunitats Europees, a Brussel·les, 
on va viure molts anys. L’any 1976 va guanyar 
el Premi Josep Maria Folch i Torres, amb  
L’escarabat verd.

87/ El diario de 
Marcelo 
Gabriel Comes Nolla 
Il·lustracions de  
Ramon Margalef

Marcelo cambia de colegio. De entre 
sus nuevos compañeros, una muchac-
ha llama especialmente su atención. Es 
Gema, una chica encantadora... y cie-
ga. Con ella, Marcelo descubrirá cómo 
las personas invidentes viven con toda 
normalidad las situaciones cotidianas 
(¡y algunas no tan cotidianas!).

 

 

Pàgines: 80

ISBN: 978-84-246-3174-1

Gabriel Comes Nolla 
(Ametlla de Mar, Tarragona) és docent i inves-
tiga en el camp de l’atenció educativa en la 
diversitat de l’alumnat. La seva preocupació 
pels nens i les nenes amb necessitats espe-
cífiques de suport educatiu l’ha portat a es-
criure aquest llibre.

4a edició 6a edició 2a edició

Només en castellà

122/ Mala,  
malísima Marta 
Carlota Echevarría 
Il·lustracions de  
Víctor Díez

¿Qué pasaría si una bruja tuviese que 
fingir ser mala? Cuando Clara y Edu van 
a parar a casa de Marta, no tardan en 
averiguar que es una bruja. Lo cierto es 
que Marta no hace nada por ocultarlo 
porque últimamente se le multiplican 
los problemas. Su magia de bruja bue-
na se le escapa. Y si se descuida, su 
jardín florece, su casa se ordena sola y 
sus guisos malvados salen deliciosos. 
¡Y eso no se puede permitir!

Pàgines: 144  
ISBN: 978-84-246-5785-7

Carlota Echevarría  
és una de les crítiques i lectores més influents 
de la literatura infantil i juvenil. Va començar 
a la web El templo de las mil puertas i ha 
treballat com a lectora, correctora i commu-
nity manager per a editorials. Al 2014 va ini-
ciar la seva carrera com a escriptora amb la 
sèrie Princesas al ataque.
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El meu primer 
diccionari  
d’anglès

El diccionari més complet per als que 
comencen a aprendre l’anglès. Conté 
4.000 entrades angleses, 2.000 il·lus-
tracions, 40 làmines temàtiques i un 
vocabulari català-anglès.
Pàgines: 396  
ISBN: 978-84-412-1912-0

Diccionari essencial  
de la llengua 
catalana

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

Pàgines: 688    
ISBN: 978-84-412-1911-3

Didac 
 

Un diccionari especialment pensat 
per a l’aprenentatge de la llengua ca-
talana durant la Primària. Conté 
15.300 entrades, 5.600 paraules com-
plementàries de les entrades, 23.900 
definicions, 40 làmines temàtiques i 
400 dibuixos. Actualitzat segons la 
nova ortografía de l’IEC.
Pàgines: 1.096  
ISBN: 978-84-412-3107-8

Diccionari bàsic  
de la llengua 
catalana

Un diccionari pràctic per trobar les pa-
raules d’ús més freqüent i les prò- 
pies de les àrees de coneixement de 
l’ensenyament obligatori. Actualitzat 
segons la nova ortografía de l’IEC.

Pàgines: 920  
ISBN: 978-84-412-3284-6

Diccionario de la 
lengua española. 
Primaria

Un diccionari pensat per a l’aprenen-
tatge de la llengua castellana durant el 
cicle de Primària. Conté 13.000 entra-
des, 36.000 definicions, contextos i 
exemples, selecció d’expressions molt 
variada, sinònims i antònims, 30 là-
mines temàtiques i 400 il·lustracions.
Pàgines: 1.028  
ISBN: 978-84-246-0494-3

Diccionaris
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