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El Pla Lector
de la Galera
Un Pla Lector és una eina al servei
dels docents en la seva tasca de treballar
la lectura als centres educatius. Cada
centre, cada grup i cada alumne té unes
característiques específiques, i és per això
que plantegem un Pla Lector variat i atractiu
perquè els alumnes adquireixin, desenvolupin
i consolidin tant la seva competència lectora
com el gust per la lectura.

A la Galera tenim l’experiència de més de cinquanta anys fent llibres
per a nens i joves a través de tres puntals que considerem bàsics:

1.

2.

Els nostres llibres contenen valors
com l’amistat, la tolerància, la
solidaritat, el respecte per la
diversitat, el respecte pel medi
ambient, etc. Oferim títols amb
uns continguts compatibles amb
el currículum escolar. Però, per
damunt de tot, els nostres llibres
aporten l’ingredient més important:
l’entreteniment. És molt important
que l’alumne trobi el seu gust
personal per la lectura.

La llarga vida de l’editorial permet
que en el nostre catàleg convisquin
autors clàssics universals, com Carlo
Collodi o Gianni Rodari, autors
catalans que s’han convertit en
clàssics, com Sebastià Sorribas,
Joana Raspall o Jaume Cela, i autors
que han destacat en els darrers anys
i s’estan fent un nom en el món de la
literatura infantil i juvenil, com Oriol
Canosa, Mikel Valverde o Carles Sala,
per esmentar-ne alguns, molts dels
quals han guanyat els principals
premis de la literatura infantil i juvenil
del nostre país.

Els llibres

En la selecció de cicle mitjà,
trobareu, entre d’altres, clàssics
de tots els temps; llibres d’aventures,
amistat i superació (Els pòstits del
senyor Nohisoc, L’illa de Paidonèsia o
La balada del Petit Jack) llibres per
descobrir mons fantàstics
o desconeguts pels infants (Contes
llargs com un somriure, El pirata
Gorgo, Voilà!), llibres de poesia
(Poemes per…, Com el plomissol)
i clàssics atemporals (El zoo d’en
Pitus, Viatge al país dels Lacets).

Llegenda d’icones que trobareu
en alguns llibres:

Disponible
en ebook

Els autors i els fòrums

Hem preparat un programa de fòrums
a les escoles, presencials i en línia,
amb autors, il·lustradors i contacontes
en català i castellà. Els fòrum volem
reforçar el treball sobre el llibre que es
fa a l’aula, i permeten 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 nostres autors disponibles
els podeu veure referenciats
al catàleg amb aquesta icona:

Si esteu
interessats en
els nostres fòrums,
contacteu amb
la nostra xarxa
comercial per a
més informació
i condicions.

3.

Guies
Guies de
de lectura
lectura
Tots els llibres del Pla Lector de la Galera presenten una Guia

de Lectura
amb
recursos
Tots
els llibres
del Pla
Lector didàctics. Aquestes guies es poden
descarregar
en format
PDF des de www.plalector.cat.
de
la Galera presenten
una
Guia de Lectura amb recursos
La primera part de la guia conté activitats per als alumnes. La
didàctics, que es poden
majoria sónen
per
fer individualment,
però també n’hi ha que
descarregar
format
PDF
s’han
de
fer
en
grup.
Això
permet
treballar
el llibre tant a casa
des de www.plalector.cat.
com a l’aula.

La primera part de la guia
La segona
part,
està
adreçada als mestres, conté informació
conté
activitats
per
als alumsobre
el
llibre,
les
connexions
que té amb el currículum i el
nes. La majoria són per fer
solucionari de però
les activitats.
individualment,
també
n’hi ha que s’han de fer en
grup. Això permet treballar el
llibre
a casa
a l’aula.
Guiatant
per
als com
mestres
Combinem les activitats més
clàssiques amb d’altres que
proposen l’ús de les noves
3
5
tecnologies perquè el treball
resulti més atractiu i complert.

6

1

(Tindré imatges noves de les
guies, les estem renovant i
tindrem propostes el proper
dimarts)

4

2

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.
(Tindré imatges noves de les
tècnica
guies,
les estem
renovant i
1 Fitxa
Informació tècnica del llibre.
tindrem
propostes el proper
dimarts)

2

3

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
en la novel·la.

4

Resum de l’obra

5

Connexions amb
el currículum

Sinopsi extensa del llibre per
explicar els aspectes més
importants de la novel·la.

Dades curriculars del llibre.

6

Solucionari

Solucions de totes les activitats.

2

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.

Competència lectora

Exercici de comprensió d’un fragment
concret de l’obra, amb preguntes
tipus test.

Tina Vallès
(Barcelona, 1976). Filòloga, de formació. Escriptora,
traductora i correctora, de professió. Lectora,
de devoció. Autora dels reculls de relats L’aeroplà
del Raval (2006), Un altre got d’absenta (2012) i El
parèntesi més llarg (2013) -Premi Mercè Rodoreda
2012-, i de Maic (2011), que de moment és la seva
única novel·la.

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 o pel
realisme, la vida
quotidiana Novetat
i els
conflictes personals.
Inclou títols tant en
prosa com en poesia.

Grumets vermells

Grumets
vermells

Guia per als alumnes

Novetat

Els pòstits del
senyor Nohisoc

Una mica més

Una història misteriosa de pòstits que van i venen
pel replà de l’escala!

Exercicis i activitats que es poden
fer durant la lectura o després, que
n’asseguren la comprensió i que
garanteixen que als lectors no se’ls
han escapat els detalls més rellevants
de la història. També contribueixen a
l’enriquiment del vocabulari.

Pla Lector
Primària
Cicle mitjà

Hi ha un camió de mudances aparcat davant de l’edifici on
viu la Clàudia. Té un veí nou! Quina cara fa? A què es dedica? Per què viu sol? L’enigmàtic veí ha arribat amb un
carregament de caixes de llibres i la Clàudia s’ha entossudit
a descobrir qui és. Però no li serà fàcil. El veí sembla que no
sigui mai a casa. Després d’una setmana, l’únic que en sap
és que es comunica amb pòstits. Com deu ser algú que en
temps de mòbils encara envia notetes de paper?
Format: rústica
Mides: 13,1 x 21 cm
Pàgines: 192

I S B N 978-84-246-7292-8

9

788424 672928

Pla Lector Primària

Després de llegir

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

Temes transversals
Amistat, família, solidaritat

Cicle mitjà
Mitjà

Temàtica
Aventures, relacions personals, misteri

7

Grumets vermells

Grumets vermells

Mariasun Landa

Temàtica
Relacions personals, fantasia

Pla Lector Primària

Cicle mitjà
Mitjà

Temes transversals
Malaltia

8

El dia que l’oficinista J. J. descobreix que hi ha
un cocodril sota el seu llit, comprèn que té un
greu problema. El metge li diagnostica cocodrilitis com si fos el més normal del món. Es pot
parlar de soledat i incomunicació des d’un punt
de vista humorístic?
Mariasun Landa ho fa en aquesta novel·la, la
versió en èuscar de la qual va obtenir el Premi
Nacional de Literatura Infantil i Juvenil de
2003.
Format: rústica
Mides: 13,1 x 21 cm
Pàgines: 88
I S B N 978-84-246-7054-2

9

788424 670542

La veïna més
dolenta de
totes les veïnes
Jordi Sierra i Fabra

Temàtica
Aventures, relacions personals
Temes transversals
Amistat, família, solidaritat
Una velleta amb dues cares, un nen que
indaga en el valor del respecte als més grans i
molta diversió.
En Nasi té deu anys i s’acaba de traslladar de
pis. Canvi de barri, canvi de veïns... Els pares
n’estan encantats, sobretot amb la veïna de
sota, una velleta agradable, una àvia exemplar
que tota persona vol tenir vivint a la mateixa
escala. Però en Nasi no ho veu igual. La vella, a
ell, li fa por. Li clava males mirades i li diu coses
lletges quan ningú no els veu. És una mala
persona, odiosa i cruel... però ningú no li fa cas.
L’Elvira els té a tots enganyats.
Format: rústica
Mides: 13,1 x 21 cm
Pàgines: 144
I S B N 978-84-246-7055-9

9

788424 670559

La balada
del Petit Jack

L’illa de
Paidonèsia

Mikel Valverde

Oriol Canosa
Il·lustracions de Gabriel Salvadó

Temàtica:
Humor, aventures
Temes transversals:
Drets humans, pacifisme, igualtat
El Petit Jack és un porquet pintor que du una vida
tranquil·la en una granja. Massa tranquil·la, de fet.
Casualment, un dia arriba un homenot maleducat
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!
Format: rústica
Mides: 13,1 x 21 cm
Pàgines: 192

I S B N 978-84-246-6751-1

9

Temàtica:
Humor, aventures
Temes transversals:
Família, amistat, solidaritat
En Nicolau Rouretort, un nen de nou
anys, viatja en vaixell amb els seus pares.
I s’avorreix. Els pares, a més, lluny de
divertir-se, 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. O de bona manera, segons
els ulls que ho mirin.
Format: rústica
Mides: 13,1 x 21 cm
Pàgines: 141

788424 667511

ISBN
I S B N castellà:
978-84-246-6335-3
9

788424 663353

I S B N 978-84-246-6467-1

9

788424 664671

I S B N castellà:
978-84-246-6067-3
ISBN

9

788424 660673

Cicle mitjà
Mitjà

Un cocodril
sota el llit

Novetat

Pla Lector Primària

Novetat

99

10

Zoomwatts!!!
Il·lustracions de Juanolo
Temàtica:
Aventures
Temes transversals:
Família, amistat, solidaritat,
diversitat
Què faríeu si trobéssiu una
cova amagada en un parc?
Hi entraríeu? 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 abandonada tota
plena dels personatges dels
llibres: el gat amb botes, Merlí,
la Blancaneu, els tres porquets.
Superada la sorpresa inicial
per part de tots plegats,
els personatges dels contes
descobreixen que han estat
soterrats massa temps i que
al món exterior ningú no sap
qui són. Què hi feien, allà dins,
amagats? Com és que tothom
els havia oblidat? El misteri
està servit!

Voilà!

Els besnets del Gat
amb Botes
Il·lustracions de Laia
Ferraté
Temàtica:
Aventures, fantasia
Temes transversals:
Família, amistat,
aolidaritat
El Charles i el Guillaume, els
dos besnets preferits del Gat
amb Botes, es dirigeixen al
castell de Carabàs. El seu
besavi té un missatge sorpresa
per a ells. S’acosten 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.
Format: rústica
Mides: 13,1 x 21 cm
Pàgines: 104

El pirata
Gorgo

L’orquestra
Ursina

Il·lustracions d’Anna
Clariana

Il·lustracions d’Anna
Clariana

Temàtica:
Aventures, humor

Temàtica:
Aventures, humor

Temes transversals:
Hàbits de consum

Temes transversals:
Família, amistat,
solidaritat

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 dubtarà a prendre les
decisions més inversemblants.
Format: rústica
Mides: 13,1 x 21 cm
Pàgines: 128

I S B N 978-84-246-3167-3

9

Format: rústica
Mides: 13,1 x 21 cm
Pàgines: 72

788424 631673

I S B N castellà:
978-84-246-3168-0
ISBN
I S B N 978-84-246-6018-5

Format: rústica
Mides: 13,1 x 21 cm
Pàgines: 144

En Django, un vell músic
zíngar, recull un nen
abandonat i salvatge que es
comporta com un os. L’educa
a través de la música. Més
endavant recullen un petit os i
al vell no se li acut res més
que muntar una petita
orquestra. Els problemes
comencen quan han d’actuar
davant del governador
Franciskus i la seva dona...

9
9

788424 660185

788424 631680

I S B N 978-84-246-4248-8

9

788424 642488

ISBN
I S B N castellà:
978-84-246-4249-5
I S B N 978-84-246-4465-9

9
9

788424 644659

788424 642495

Grumets vermells

(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.

Cicle mitjà

(Sabadell, 1958). Es va
estrenar com a autora de
teatre infantil amb Blancaneus
i la reina Vanitosa i El somni
del Petit Turquesa i com a
guionista a Barri Sèsam,
Los Lunnis i Leonart, a TVE.
També escriu cantates per
a nois i noies, espectacles
musicals, sèries per a TV3,
guions d’animació... El 2012
va estrenar Zoomwatts, conte
musical per a emocionautes,
creat amb el músic Saki
Guillem, i a partir de
l’espectacle ha escrit la
novel·la Zoomwatts!!!
Des de llavors no ha parat
d’escriure noves històries.

Josep Lluís Badal

Pla Lector Primària

Pla Lector Primària

Cicle mitjà

Grumets vermells

Anna Fité

11

Com el
plomissol
Il·lustracions de Glòria
Garcia

El zoo
d’en Pitus

Viatge al país
dels Lacets

Il·lustracions de
Pilarín Bayés

Il·lustracions de
Pilarín Bayés

Temàtica:
Relacions personals,
aventures

Temàtica:
Aventures, història

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.
Format: rústica
Mides: 13,1 x 21 cm
Pàgines: 168

I S B N 978-84-246-8101-2

9

788424 681012

Temes transversals:
Família, amistat, solidaritat

Temàtica:
Poesia
Temes transversals:
Sensibilitat, sentiments

I S B N 978-84-246-9501-9

9

788424 695019

Escaleta
al vent
Temàtica:
Poesia
Temes transversals:
Sensibilitat, sentiments

Format: rústica
Mides: 13,1 x 21 cm
Pàgines: 168
I S B N 978-84-246-9534-7

9

788424 686086

I S B N 978-84-246-8107-4

9

788424 681074

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.
Format: rústica
Mides: 13,1 x 21 cm
Pàgines: 112

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
pàgines de la prehistòria
de la ciutat.

ISBN
I S B N castellà:
978-84-246-8608-6
9

Grumets vermells

(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.

(Mataró, 1951). Ha treballat molts anys
de mestra, dedicació que ha combinat
amb la d’escriptora de contes i poesia
per a infants. També es dedica a fer
conferències sobre temes de literatura
i cinema destinades a pares, mestres
i infants.

788424 695347

Escaleta al vent és una collita
de versos que despertarà
en nens i nenes el gust per
la poesia. Els lectors més
madurs gaudiran d’un nou
retrobament amb els poemes
dolços i enginyosos de
Joana Raspall.
Format: rústica
Mides: 13,1 x 21 cm
Pàgines: 80

Poemes per...
Temàtica:
Poesia
Temes transversals:
Sensibilitat, sentiments
Llevar-se al matí, esmorzar,
rentar-se les dents, anar a
l’escola, les vacances, la
primavera, anar al dentista, la
festa major... Quantes coses
que vivim! Doncs ara les
coneixerem a través dels
divertits poemes de Lola
Casas, una de les poetes més
populars del nostre país.
Format: rústica
Mides: 13,1 x 21 cm
Pàgines: 136

I S B N 978-84-246-5492-4

9

788424 654924

Cicle mitjà

Cicle mitjà

Pla Lector Primària

Lola Casas

(Barcelona, 1913 - Sant Feliu de Llobregat,
2013). Va dedicar la seva vida a les lletres:
va ser bibliotecària, autora de diccionaris,
mestra i escriptora. Fou autora de teatre,
contes i novel·les, però és justament amb
la poesia que va obtenir el premi especial
de Crítica Serra d’Or l’any 1981. L’any 2006
va rebre la Creu de Sant Jordi.

Temes transversals:
Família, amistat, solidaritat

12

Joana Raspall

Pla Lector Primària

Grumets vermells

Sebastià Sorribas

13

Quin patarrabum!

Gianni Rodari
Il·lustracions de Montserrat Ginesta

Temàtica:
Fantasia, aventures
Tema transversal:
Família, amistat, solidaritat

Temàtica:
Fantasia
Temes transversals:
Família, amistat, solidaritat

Quin patarrabum va fer aquell quan va caure de la prestatgeria...
Quin rebombori organitzaven els personatges a mesura que anaven
sortint... Quina paciència, la de l’Aurora, a l’hora de posar ordre a
tot aquell guirigall... Quines històries que s’empesquen tots
plegats... Uf, quin patarrabum!

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 imaginar-se cada situació, a continuar-los.
I S B N 978-84-246-8176-0

9

788424 681760

Temàtica:
Coneixements
Temes transversals:
Família, amistat, solidaritat

Cicle mitjà

Pla Lector Primària
14

788424 600273

Núria Pradas / Il·lustracions d’Eva Sans
Temàtica:
Vida quotidiana, humor
Temes transversals:
Família, amistat, solidaritat

Format: rústica
Mides: 13,1 x 21 cm
Pàgines: 136

I S B N 978-84-246-2166-7

9

788424 621667

Míster Rumba

Carles Sala / Il·lustracions de Roger Simó
I S B N 978-84-246-9524-8

9

788424 695248

I S B N 978-84-246-8673-4
ISBN
castellà:

9

788424 686734

Temàtica:
Humor, relacions personals
Temes transversals:
Família, amistat, solidaritat
En Meu és un nen que pertany a una família molt curiosa: viuen en
caravanes i passen tot el dia cantant rumbes! Un dels cosins d’en Meu,
el 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 separació? Triomfarà, en Farronet?
Format: rústica
Mides: 13,1 x 21 cm
Pàgines: 136

Pinotxo
Carlo Collodi
Temàtica: Aventures i fantasia
Temes transversals: Família, amistat,
solidaritat

I S B N 978-84-246-5188-6

9

788424 651886

I S B N 978-84-246-5191-6
ISBN
castellà:

9

788424 651916

El drac del Park Güell

Ana Campoy / Il·lustracions de Juanolo
Temàtica:
Aventures, relacions personals
Temes transversals:
Família, amistat, solidaritat

Pinotxo explica la història 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
divertides. 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 els joves
com els grans.
Format: rústica
Mides: 13,1 x 21 cm
Pàgines: 208

9

La Martina és una nena de deu anys que té un gos, en Plató, i una
tortuga, la Ramona. Tota la seva vida seria normal si no fos pel
Quico, un marrec d’un any i mig que li trenca les joguines, la
destorba constantment i té la infinita barra de ser el seu germà petit!

Carlo Collodi

Format: rústica
Mides: 13,1 x 21 cm
Pàgines: 88

788424 681111

Quina família!

Més música, mestre!

Més música, mestre sisplau! Que la que sonava ja
fa estona que ha callat. Feu-nos ballar, mestre, que
estem encarcarats. Feu-nos emocionar, que ja ens
estàvem tornant de suro. Feu-nos escoltar, mestre,
que de tant sentir ja ens estàvem tornant sords.
Engegueu tots els instruments! Feu sonar totes
les tonades! Més música, sisplau!

9

I S B N 978-84-246-0027-3
ISBN
castellà:

I S B N 978-84-246-2880-2

9

788424 628802

A la família de l’Àlex transformar-se és normal. 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?
Format: rústica
Mides: 13,1 x 21 cm
Pàgines: 120

I S B N 978-84-246-5250-0

9

788424 652500

I S B N 978-84-246-5251-7
ISBN
castellà:

9

788424 652517

Cicle mitjà

Format: rústica
Mides: 13,1 x 21 cm
Pàgines: 176

Format: rústica
Mides: 13,1 x 21 cm
Pàgines: 104

I S B N 978-84-246-8111-1

Grumets vermells

Enric Bayé

Pla Lector Primària

Grumets vermells

Contes llargs
com un somriure

15

Altres col·leccions

Només en castellà

Carlota Pastanaga

Mala, malísima Marta

Carlota Echevarría / Il·lustracions de Víctor Díez

Grumetes rojos

Una petita heroïna. Una gran causa:
CANVIAR EL MÓN.

¿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. Su magia de bruja buena 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!
I S B N 978-84-246-5785-7

9

Aventures i ecologia de la mà d’una
protagonista amb molt de caràcter
i un sentit de la justícia descomunal.

788424 657857

Temàtica:
Aventures
Temes transversals:
Educació ambiental
Format: flexitapa
Mides: 14,5 x 21,2 cm
Pàgines: 120

Altres col·leccions

Jordi Fenosa / Jordi Sunyer (il·lustr.)

Temàtica: Fantasia i humor
Temes transversals: Família, amistat, solidaritat

Format: rústica
Mides: 13,1 x 21 cm
Pàgines: 144

Novetat

Los siete enigmas del iris
Mercè Canela

Temàtica: Aventures, intriga
Temes transversals: Família, amistat, solidaritat
Los siete enigmas del iris traerán muchos quebraderos de cabeza
a Sara y a David. Su abuelo les ha dado una semilla, de la que 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.
Format: rústica
Mides: 13,1 x 21 cm
Pàgines: 128

I S B N 978-84-246-0026-6

9

788424 600266

La tarta voladora
Gianni Rodari

Temàtica: Fantasia, humor
Temes transversals: Drets humans, pacifisme, igualtat

16

I S B N 978-84-246-8606-2

9

788424 686062

El diario de Marcelo

Gabriel Comes / Ramón Margalef
Temàtica: Vida quotidiana, relacions personals
Temes transversals: Família, amistat, solidaritat
Marcelo cambia de colegio. De entre sus nuevos compañeros,
una llama especialmente su atención. Es Gema, una chica
encantadora... y ciega. Con ella, Marcelo descubrirá cómo
las personas invidentes viven con toda normalidad las
situaciones cotidianas (¡y algunas no tan cotidianas!).
Format: rústica
Mides: 13,1 x 21 cm
Pàgines: 80

I S B N 978-84-246-3174-1

9

788424 631741

Jordi Fenosa
Il·lustracions de Jordi Sunyer
Cala Blaua és la millor platja de Vilabufa,
el poble on viu la Carlota. Però en Nico
Flush, popularíssim campió de fórmula
1, ha anunciat que hi construirà la seva
súpermegacasa allà mateix. I al poble
tothom n’està encantat! La Carlota es
queda sola defensant la platja. Sola? No
ben bé... hi ha una colla d’espectres i de
fantasmes d’altres èpoques que tampoc
volen que la cala desaparegui sota del
ciment. Seran els seus únics aliats?
I S B N 978-84-246-7079-5

9

788424 670795

ISBN
I S B N castellà:
978-84-246-7081-8
9

788424 670818

Carlota Pastanaga
2. El Mastegaplàstics
Jordi Fenosa
Il·lustracions de Jordi Sunyer
Els turistes que passen les vacances a Vilabufa
estan ben espantats. Un animal enorme i
desconegut s’empassa les piragües, les motos
aquàtiques i fins i tot, les barques! La Carlota
sap que es tracta d’un animal inofensiu. Però les
autoritats no en fan cas, de les advertències d’una
nena. Haurà de ser la doctora Jing, la màxima
experta mundial en rareses zoològiques, qui els
avisi que es tracta d’un Mastegaplàstics, un gran
animal marí que s’alimenta de tot el plàstic que
troba, barques incloses. El Mastegaplàstics està
en perill, la Carlota i la doctora Jing hauran de
trobar-lo urgentment!
I S B N 978-84-246-7080-1

9

788424 670801

ISBN
I S B N castellà:
978-84-246-7082-5
9

788424 670825

Cicle mitjà

Format: rústica
Mides: 13,1 x 21 cm
Pàgines: 146

Carlota Pastanaga
1. Els fantasmes
de Cala Blaua

Pla Lector Primària

Pla Lector Primària

Cicle mitjà

Una mañana de abril aparece en el cielo de una barriada
romana un enorme objeto circular. “¡Los marcianos!”, grita
todo el vecindario y arremolinándose en la plaza. Dos
profesores, los municipales, policías antidisturbios y el ejército
hacen acto de presencia. Un par de niños, Paolo y Rita, se
encargan de desvelar el secreto de ese platillo tan especial.
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Diccionaris

Geodetectius

Diccionaris

Altres col·leccions

Altres col·leccions

Un complement ideal
per a l’estudi de les
ciències naturals.
Anita Ganeri / Chris Oxlade
Il·lustrat per Pau Morgan
Format: rústica amb solapes
Mides: 21,3 x 26,3 cm
Pàgines: 32

Diccionari
essencial
de la llengua
catalana
Diccionari de la llengua catalana amb
el vocabulari elemental i alhora actual de la nostra llengua en format
butxaca.
Pàgines: 688

I S B N 978-84-412-1911-3

18

Volcans
i terratrèmols

Temàtica:
Coneixements
Temes transversals:
Educació ambiental

Temàtica:
Coneixements
Temes transversals:
Educació ambiental

Descobreix el sorprenent cicle de l’aigua
mentre viatges pels núvols, caus a terra
amb les gotes de pluja i ets arrossegat
pel riu. No perdis més temps!

Descobreix per què els volcans
entren en erupció i els terratrèmols
sacsegen el terra. No perdis més
temps i experimenta-ho tu mateix!

I S B N 978-84-246-6729-0

I S B N 978-84-246-6728-3

788424 667290

ISBN
I S B Ncastellà:
978-84-246-6731-3

9

788424 667283

ISBN
I S B Ncastellà:
978-84-246-6730-6

Didac
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.
I S B N 978-84-412-3107-8

9

I S B N 978-84-412-3284-6

9

788441 232846

788441 219113

Pàgines: 1.096
9

Pàgines: 920

788441 231078

Diccionario de la
lengua española.
Primaria
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: 1.028

I S B N 978-84-246-0494-3

9

788424 667313

9

788424 667306

9

788424 604943

Cicle mitjà

El cicle
de l’aigua

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

Pla Lector Primària

Pla Lector Primària

Cicle mitjà

9

Diccionari bàsic
de la llengua
catalana

19
19

Primària
Cicle mitjà
Grumets
vermells
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