Aquest Nadal...
El millor regal és una lectura compartida amb els més petits i amb els més joves...
Tots portem un infant a dins i no hi ha res millor que compartir-lo amb els qui estimem.

Educació Infantil

0-2
anys

Educació Primària

Petit Príncep, on ets?

100 petons de bona nit

9788466148566

9788466145480

El petit príncep s'ha
amagat molt bé. Petit
príncep, on ets?
Un llibre amb solapes
de feltre per tocar i
manipular.

Un llibre dolç i ple de
petons per abans
d'anar al llit.
0-2
anys

9788466147859

3-5
anys

3-5
anys

Ajudeu-me! Tinc una
emergència nadalenca!
Acabo de rebre una
carta d'una nena que es
diu Paula, però no puc
llegir el que em demana
per Nadal!
Un llibre amb 5 regals
de Nadal per obrir.

9788466147750

9788466144438

Aquest llibre és
realment increïble,
i pot fer una cosa que
no s'ha fet mai:
aquest llibre llegeix
els pensaments!

Un llibre de contes,
mites i llegendes que
ens fa conèixer relats
protagonitzats per
animals de tot el món.

Cicle
Inicial

Creus en criatures
fantàstiques? Vols
veure dracs, monstres,
ocells gegants... Agafa
la llanterna màgica i
vine a fer la volta al
món amb la Millie i el
professor Mortimer.

Cicle
Mitjà

Guardians de la Màgia

9788466148658

9788466137287

3-5
anys

Cicle
Mitjà

Una carta pel Pare Noel

Caga, tió!
No es tracta de
garrotades, cops molt
forts ni patacades. Si
vols que et cagui el tió,
t’has d’aprendre la
cançó!

La història del Petit
Príncep adaptada per
compartir amb els més
petits. Amb les
aquarel·les originals
d'Antoine de SaintExupéry.

Un món ple
d'històries d'animals

9788466148597

9788466148580

Un llibre en forma de
carrussel per jugar
amb en Pep i els seus
amics.

Aquest llibre llegeix
els pensaments

Criatures màgiques
i bèsties mítiques

La història
del Petit Príncep

On deu ser en Pep?

3-5
anys

Cicle
Inicial

Educació Secundària / Batxillerat

Cicle
Superior

1r i 2n
ESO

Hi ha un lloc on s’alça una
muntanya majestuosa, el
punt més alt de la Terra i
el repte màxim per als
alpinistes intrèpids.
És la figura imponent de
Sagamartha, la deessa
del cel. Benvinguts a
l’Everest.

9788466148733

1r i 2n
ESO

El Gaudenci intenta
descobrir la raó de la
seva existència perquè
de vegades sospita que
ha vingut a aquest món
per equivocació.

Il·luminasaures

Societat Kyoto

Batecs

9788466148627

9788466145763

9788466141178

Un llibre fascinant amb
un visor de colors per
saber com eren, on
vivien, què feien, què
menjaven, quins
enemics tenien... els
dinosaures.

Ningú no sap del cert
qui és ni com és el gran
mestre Li Po. Però corre
el rumor que busca
joves per ampliar la
societat Kyoto. I si tu
fossis un dels escollits?

I si la persona correcta
es troba a la distància
equivocada?

3r i 4t
ESO

9788466143219

Cicle
Superior

Esfuma't, Gaudenci!

9788466145626

L’Ot
i els gegants de gel

9788466147675

Les aventures de tres
valents que lluiten per
salvar la màgia i la
fantasia.

Everest

Un relat d'aventures
amb poderosos déus
nòrdics, ciutats
inexpugnables i gegants
de gel.

BATX.

3r i 4t
ESO

Prop de les bombes

La música del diable

9788466147460

9788466148788

El Víctor, un jove de
tretze anys, s'ha
d'enfrontar a un
dilema terrible: decidir
sobre la vida o la mort
d'una altra persona.

Una desaparició
misteriosa, codis
ocults, música malèfica
i l'amenaça del diable
present a tot arreu.

BATX.

