“Jo dormo, Jo vaig a la platja, Jo menjo i Jo em rento”
Un llibre d'imatges per a tocar, dirigit als més xicotets. Amb
unes il·lustracions modernes de suaus colors per a desenvolupar el
sentit del tacte, els bebès aprendran a nomenar els objectes i els
reconeixeran fàcilment. De 6 a 18 mesos.

“Tan lleuger tan pesant”
L'elefant vol balancejar-se. Però és tan pesat! Llavors
arriba el pingüí, després el mico, després l'estruç i
després... Una divertida història sobre un balancí per als
més menuts. Entrañable història sobre la ajuda
inestimable que ofereixen els bons amics.

“Las diez gallinas” és una història amb rima bastant

divertida que els encanta als xicotets, la seua diversió es
basa on posen els ous cadascuna de les deu gallines.
Bàsicament per apendre els següents conceptes:
Gallines: Grandària gran.
Ous: Grandària mitjana.
Pollets: Grandària xicoteta.

“La petita Marina diu “No! “No em vull vestir!” “No!

No vull donar la mà a la mama!”... Però finalment la Marina
es vesteix i està a punt per anar a jugar. La Marina li
dóna una mà a la mama i l'altra al xaiet, i van tots junts
pel carrer. Dir “Sí!” no sembla tan dolent, després de tot.
Un llibre tendre i divertit sobre l'etapa del “No!”, per als
nens i nenes a partir dels 18 mesos.

“Tothom hi va”

És un llibre que, amb un format apaïsat i en cartró, narra
una simpàtica història plena d'humor i amb unes
il.lustracions per a gaudir els més xicotets i tota la
família.
Un cowboy apareix corrent. Després el papa. I després
una princesa, també corrent; i un indi i la mama i... tots
apressats. Tothom va... on? Si tothom hi va, el petit Marc
també pot anar-hi, per tant es treu el bolquer i s’asseu al
WC.

L'Edu ja no necessita xumet”
L'Edu porta xumet a tot arreu. El porta al tricicle, al
cotxe, quan va a comprar amb la mare, i fins i tot quan es
banya! Però de vegades el xumet li fa nosa...
A partir de 24 mesos.

“El ratolí que no tenia por”
El Ratolí vol jugar al bosc, que és fosc i ple de bèsties
grosses i aterridores. Però el Ratolí no té por de res. O
sí? Gira la solapa per descubrir-ho.

“Molt adormit, molt despert”
Cansat, però mooolt despert: l´eterna batalla de l´hora
d´anar a dormir! Hi ha molts personatges en aquest
alegre llibre de cartró que no poden quedar-se adormits
ni amb la millor de les seves intencions. L´eriçó, la
guineu, el ruc, el pelicà i el cocodri

“El pastel está tan arriba”
és un conte acumulatiu ideal per a promoure la memòria,
atenció i participació de xiquetes i xiquets. Presenta un
text senzill i il·lustracions senzilles que acompanyen la
narració.
Els protagonistes d'aquesta història és un grup d'animals
llaminers i faran el que siguen per a aconseguir el pastís.
En fer olor la seua exquisida aroma no dubten a
aconseguir-ho, però just quan ho van a agarrar una
xiqueta ix per la finestra i li'l porta. Però aquest no és el
final de la història, aconseguiran menjar un tros de
pastís?

Un divertit llibre d’abans d’anar a dormir per a xiquetes i
xiquets mooolt desperts!

“Els petits mons”
“Un elefant es balancejava”
Un divertit conte per llegir-lo als més xicotets on
l'autora ens recorda la entretinguda cançó popular d'Un
elefant es balancejava. Aquest tipus de llibre és ideal
per contar-los a xiquetes i xiquets a partir de 2 anys.
De segur que passeu un gran moment cantant i contant.

En Pau es refugia dalt del seu arbre, en Jan i la Margot
construeixen màquines fantàstiques, la Clara observa les
galàxies mentre en Martí observa els animals... Pel que fa
a petits mons, cadascú té el seu, i això és genial!
Totes les nostres riqueses internes són un avantatge per
a construir un món millor, on tothom respecti i reconegui
l'altre amb la seva diferència.

Col.lecció Neus i Manel.
Neus i Manel són dos germans i són els protagonistes
d'aquesta col·lecció. amb ells el xiquet podrà
conèixer i descobrir, a través de les seues històries,
el seu entorn mes proper. totes les il·lustracions i

El Manel està malalt. Les malalties formen part de la
nostra vida, són una realitat desagradable a què hem
d’enfrontar-nos. Explicar als menuts que tenen una lesió
comuna o una malaltia quotidiana pot ser tot un repte.

els textos estan pensats per a obtenir la total
comprensió i provocar la sensació de complicitat amb

El Manel té una germaneta. Amb l’arribada d’un nou

els personatges.

menbre a la familia, el fill major necesita un período per
adaptar-se i apendre a compartir els pares.

El Manel va a comprar. Una de les activitats perquè
les xiquetes i xiquets s’impliquen en les tasques familiars
i aprenguen una bona alimentació é sanar a fer la compra
amb ells.

El Manel i la Neus van a l’escola. El primer dia de l’escola
és un gran repte per als mes menuts, Tant si és la primera
separació de la familia com si és un canvi de centre.

La Neus té son. El son i el descans són essencials per
a la salut i bàsics per una bona qualitat de vida.

La Neus i la higiene personal. Inculcar uns bons hàbits
d’higiene és important per a la salut.

La Neus i el Manel són amb els avis. Estudis demostren que les
xiquetes i xiquets que passen un temps prudencials amb els avis són més
segurs emocionalment, pateixen menys accidents i són més comunicatius.

La Neus i les bones maneres. Valors com la
tolerancia, la solidaritat, l’amistat o el respecte són
essencials els ajuda a adaptar-se als diversos entorns i
ajuda a que sàpiguen fer front als conflictes amb més
facilitat.

Petons per al papa. Una història divertida i
conmovedora plena d’abraçades i petons. 0 a 5 anys.
Àlbum il.lustrat.

Els meus avis. Un xiquet es portava molt bé amb el seu
avi Pablo, passejaven pel parc i li comprava xocolates i
gerds. Pujava a les seues cames i li explicava històries
increïbles, fins que va arribar el dia en què va morir. Els
seus pares li van explicar que no es viu eternament i que
per açò mateix, havia de valorar cada moment. El seu avi
Pedro encara viu, li llig llibres d'aventures i interpreta

El doctor Ós. Els animals del bosc están preocupats.
No saben què passa, però cada vegada el doctor Ós té
més pacients. Quin é s el problema? 3 anys.
Àlbum il.lustrat.

genial als personatges, que li fan descobrir mons
diferents, històries apassionants. No vol que el seu avi
s’en vaja mai, però mentre arriba eixe dia, gaudeix de
cada moment al seu costat. 3 anys.
Àlbum il.lustrat.

El secreto de Lara. Amb la malaltia i les
minusvalideses, els xiquets es tornen més vulnerables.
Tant els que les pateixen com els quals els envolten, han

Cavallers medievals. Ser un cavaller a l’Edat Mitjana

d'aprendre a acceptar-les per a evitar que aquestes es

estaba a l’abast de pocs. Calia demostrar contínuament

convertisquen en motiu de discriminació.

que es dominaven les armes, però saber poesia i música

Una emocionant i commovedora història amb un secret
per descobrir. 3 anys.
Àlbum il.lustrat.

també era important: l’amor era un dels dos motius ideals
per lluitar. L’altre, la religió.
5 a 8 anys.

“Sexualidad contada para niñas y niños”Este és un
llibre de sexualitat per a xiquets i xiquetes, que explica
clarament i amb un llenguatge directe la sexualitat per
als més xicotets. El llibre, ple d'atractives i divertides
il·lustracions, va explicant la història d'una família i
aprofita per a tractar de resoldre els dubtes que un
xiquet o xiqueta es puga plantejar sobre la sexualitat.
Finalment, inclou un glossari amb els termes més
utilitzats quan s'explica la sexualitat als més xicotets. 9
a 12 anys

101 coses que hauries de saber sobre els animals aquàtics i
taurons. Submergir-se en les profunditats marines per conèixer els
peixos i taurons que viuen allà. comprendre quins animals depenen del
medi aquàtic per sobreviure: als rius i pantans, a les zones polars i als
diferents oceans del planeta. Des dels peixos tropicals als ferotges
taurons o les impressionants balenes... Les dades són impactants,
acompanyades de moltes curiositats i imatges sorprenents. 7 a 12
anys.

101 coses que hauries de saber sobre els
dinosaures. Sorprendre’s de l’apassionant món dels
dinosaures, aquells éssers extraordinaris que varen
habitar el nostre planeta fa milions d’anys. Descobrir
com era el seu aspecte, què menjaven i com es
reproduïen, amb quins altres animals compartien el
territori i com van evolucionar fins a la seva misteriosa
extinció. Totes les dades necessàries per a conèixer bé
aquests animals impressionants, acompanyades de grans
imatges i un munt de curiositats. 7 a 12 anys.

101 coses que hauries de saber sobre els animals.
Aproximar-set al fascinant món dels animals i coneixer
tots els detalls sobre la fauna pròpia de cada hàbitat.
Des de la sabana africana fins al clima polar, aprendre
quines criatures poblen cada zona del planeta i quina és
la seva manera de viure. Descobrir els més ferotges, els
més estranys, els que passen desapercebuts... Totes les
dades que un amant dels animals ha de saber,
acompanyades de les millors imatges i curiositats. 7 a 12
anys.

101 coses que hauries de saber sobre el cos
humà. Un apassionant viatge pel cos humà, la màquina
més perfecta que existeix. Coneixer com treballen els
òrgans més importants i com es duen a terme les
funcions vitals, des del moviment fins a la digestió o la
reproducció. Descobrir d’una en una les dades més
interessants, acompanyades d’imatges que mostren tots
els detalls i sorprenents curiositats. 7 a 12 anys.

