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Les contalles de Muniatto Olga Besolí i Ester Besolí
“Sóc Muniatto, m’agrada resoldre els problemes de manera 
divertida i imaginativa.” Així se’ns presenta aquest xiquet, qui 
viu un bon grapat d’aventures. Totes elles serveixen perquè 
els joves lectors, a partir de 3 anys, treballen la imaginació i 
el dret a la diferència. Una col·lecció de contes que es basa en 
l’autèntic pallasso Muniatto.

A partir de 3 anys • 24 pàg. • 5 € / unitat • 22 contes diferents 
(8 bilingües valencià/anglès).

PRIMERES LECTURES • DE 0 A 5 ANYS

CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL

1. Els mitjons de Muniatto
978-84-96623-35-4

2. Muniatto i la mosca verda
978-84-96623-37-8

3. Muniatto fa surf
978-84-96623-38-5

4. La maleta de Muniatto
978-84-96623-50-7

5. Muniatto i la nena Elena
978-84-96623-51-4

6. Muniatto busca bolets
978-84-96623-47-7

7. Muniatto i els regals de 
Nadal
978-84-96623-48-4

8. El pallasso Muniatto
978-84-96623-81-1

9. El paraigua de Muniatto
978-84-96623-82-8

10. Muniatto practica esports
978-84-15221-03-6

11. Muniatto i la màquina del 
temps
978-84-96623-99-6

12. Muniatto i el jardí de la 
mare
978-84-15221-32-6

13. El Halloween de Muniatto
978-84-15221-33-3

14. Muniatto coneix Garbanso
978-84-15221-34-0

15. El sant Jordi de Muniatto
978-84-15221-86-9

16. Muniatto i la Nit de Sant 
Joan
978-84-15896-54-8

17. Muniatto va a la festa de 
la Sega
978-84-15896-58-6

18. El cagatió de Muniatto
978-84-16505-73-9

19. Muniatto i la cucafera
978-84-16505-74-6

20. Muniatto va a les Falles
978-84-16505-75-3

21. Muniatto celebra la Diada
978-84-17050-20-7

22. Muniatto casteller
978-84-17638-28-3

Les contalles d’Alba  
Katy Pallàs i Mara Cebrián
contes sobre famílies homoparentals

Col·lecció Teatre fàcil  
Joaquina Barba, Noèlia Conca i Irene Verdú
textos teatrals per a treballar a les aules

Alba és una xiqueta de 5 anys que li agrada jugar, aprendre, 
somiar, riure i gaudir de la vida amb els seus amics i la 
seua família. Les seues mares la cuiden i la guien perquè 
aconseguisca els seus somnis.

24 pàg. • 4 € / unitat • 4 contes diferents

JOCS, MANUALITATS I MOLT MÉS A 

WWW.LESCONTALLESDALBA.COM

1. L’Alba té
978-84-96623-79-8

2. L’Alba juga
978-84-96623-80-4

3. L’Alba aprén
978-84-15221-15-9

4. L’Alba somia
978-84-15221-22-7

Benvinguda la tardor
978-84-15221-52-4 · 24p · 2,98€

Diversos personatges interpreten 
l’arribada de l’estació de la 
tardor. Són el vent, les fulles i 
els arbres, els vellets asseguts als 
bancs, les oronetes o la pluja, 
entre molts d’altres. 

Àngel, l’amic imaginari
978-84-15221-53-1 · 24p · 2,98€

Tothom a classe ha format 
grups per a jugar. Uns juguen 
a a botar la corda, els d’allà 
a la gallineta cega… tothom, 
menys Pere, que no té amics. 
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#coeducació  #tolerància  #llibertat

• El príncep Serafí
978-84-17050-68-9 (valencià)

• El príncipe Serafín
978-84-17050-55-9 (castellà)

Raquel Díez, Mónica Carretero 
32p · 14,90€

El príncep Serafí representa un 
gir en la transmissió de models 
de gènere estereotipats que han 
caracteritzat la literatura infantil 
tradicional. 

Serafí dorm en una habitació 
rosa, busca l’amor veritable i 
contraure matrimoni, i pensa 
que el seu destí és el que la tra-
dició li dicta. Amb un rerefons 
coeducatiu, apareixen personat-
ges que fomenten valors inde-
pendents d’actituds sexistes: una 
vampira que demana al príncep 
que li cuine, un bruixot al qual 
li encanta netejar, un sirenot 
presumit, una pirata guerrera 
que no fa servir desodorant…

Serafí descobrirà que la felicitat 
està dins d’un mateix, i apren-
drà a ser LLIURE escoltant el 
seu cor.

#família  #gènere  #humor

• T’estimo, papa
978-84-17638-46-7 (valencià)

• Me encanta mi papá
978-84-17638-42-9 (castellà)

Raquel Díez Real, Sylvia Vivanco 
36p · 15,90€

Aquest és el meu pare. És gegant 
com un elefant! És una mica 
calb, però és molt guapo i bona 
persona… El meu papa, que fa 
el llit, em porta a l’escola, cuina, 
posa la rentadora, juga a coni-
llets a amagar i, fins i tot, canta 
òpera… M’estimo el meu papa!

Un preciós àlbum il·lustrat que 
destaca una imatge paternal 
sense estereotips de gènere. Els 
seus textos rítmics embolcallats 
amb unes il·lustracions estimu-
lants motiven en la implicació 
de les tasques de la llar d’una 
manera lúdica i divertida

#família  #gènere  #humor

• Ets única, mama
978-84-17638-69-6 (valencià)

• Mi mamá és única
978-84-17050-56-6 (castellà)

Raquel Díez Real, Sylvia Vivanco 
36p · 15,90€

Hi ha mares que són grans, 
voluminoses i fortes, com la 
mare óssa; hi ha mares rodones 
i toves que semblen pastissos 
de llet, com la mare formatget; 
i fins i tot hi ha mares que 
sempre porten pantalons, que 
tenen pegats a l’ull i viatgen per 
tot el món…

Aquest conte ens ensenya 
que hi ha diferents tipus de 
mares: poden ser altes, grans, 
baixetes, arrugades, fortes, 
rodones, morenes, grogues… 
Els missatges tracten de 
trencar amb les professions 
estereotipades fomentant el 
respecte per la diversitat, la 
inclusió i la igualtat de la dona 
en la societat.

#amistat  #gènere  #llibertat

• Perota i Peret
978-84-17638-78-8 (valencià)

• Pepota y Pepino
978-84-17638-53-5 (castellà)

Raquel Díez Real, Desirée Acevedo 
36p · 15,90€

És l’hora de jugar a cuinetes! 
Peret es diverteix amb la tetera i 
les tasses. I Perota? Ella prefereix 
enfilar-se a les branques…

Un àlbum il·lustrat que impul-
sa el valor de la coeducació. Els 
seus textos rítmics, entre diver-
tides il·lustracions, promouen 
actituds i models de compor-
taments lliures d’estereotips de 
gènere.



#aventura  #creativitat  #imaginació

• El monstre menjapobles
978-84-17638-62-7 (valencià)

• El monstruo comepueblos
978-84-17638-63-4 (castellà)

Marta Moreno, Sebastien Déthise
48p · 14€

Un temible monstre es va 
menjant de mica en mica i dia 
rere dia el poble. La solució al 
conflicte la dona una xiqueta 
artista que fa servir un inesperat 
recurs creatiu. 

Obra guanyadora del Premi 
Internacional d’Àlbum Infantil 
Il·lustrat Ciutat de Benicarló

#falles  #festa  #amistat

• Llibret de falla
978-84-17050-57-3 (valencià)

• Mi pequeño libro de fallas
978-84-17050-74-0 (castellà)

Clara Berenguer, Cecilia Plaza
48p · 14€

Fa uns dies que el teuladí ha 
niat en les branques més tran-
quil·les de l’arbre de la plaça de 
la Font. Des que ha arribat, és el 
primer a alçar-se i piular somri-
ent en eixir el sol per a dir bon 
dia al veïnat, fins que, un matí 
un tro el desperta, de sobte, a 
trenc d’alba: «PUM!». ¿Què és 
eixe soroll tan desagradable?

CICLE D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA
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#ancians  #respecte  #família

• La meva àvia és una 
princesa
Judit Robert, Laura Vernet 
978-84-16505-19-7 · 48p · 14€

Aquest conte és un petit ho-
menatge a les persones grans, 
perquè han viscut molt, saben 
molt i ens estimen molt. Però 
tot… una mica més a poc a poc. 

#emocions  #por  #autosuperació

• Quan arriba la por
978-84-17638-00-9 (valencià)

• Cuando llega el miedo
978-84-17638-01-6 (castellà)

Laia Carrera Crespo
48p · 14€

Un viatge emocional que vol 
donar llum al procés que experi-
mentem quan transitem per una 
emoció tan misteriosa i revela-
dora a la vegada. L’àlbum ens 
convida a sentir i expressar sense 
vergonya la por. La simple ex-
periència ens ajuda a entendre, 
de forma senzilla, que es tracta 
d’un fet universal i atemporal.

Obra guanyadora del Premi 
Internacional d’Àlbum Infantil 
Il·lustrat Ciutat de Benicarló

#frasespopulares  #humor  #visual

• Esos dichosos dichos
Sergi Cambrils 
978-84-17638-09-2 · 40p · 13,90€

Este libro no solo se lee. Se con-
templa con ojos de detective. 
Contiene expresiones popula-
res. ¿Eres capaz de identificarlas? 
No pases de página enseguida. 
Recréate en los detalles. Detecta 
las pistas. Descubrirás historias 
y conocerás el significado de 
esos dichosos dichos.

#emocions  #natura  #vida

• El riu
978-84-17638-13-9 (valencià)

• El río
978-84-17638-14-6 (castellà)

Ignasi Blanch, Gerard Vergés
36p · 20€

El riu és un lloc de trobada i de 
pau on convergeix la vida. El 
riu, com a element de la natura, 
es converteix en una metàfora 
de la vida, que es configura com 
un espai on s’origina i flueix.

Amb el riu com a referent i 
els elements que l’envolten, 
experimentarem les sensacions 
viscudes en les diferents etapes 
de la vida, des de la infància 
fins a la vellesa.



#clàssics  #astúcia  #faula

• El corb i la serp
978-84-17050-58-0 (valencià)

• El cuervo y la serpiente
978-84-17638-39-9 (castellà)

Salvador Vendrell, Manuel 
Baixauli
24p · 13,90€

Què és més important, l’astúcia 
o la força? Un tema de la litera-
tura universal i de la vida sobre 
el qual hi reflexiona Ramon 
Llull en aquest llibre. 

#autoestima  #aprenentatge

• Encara que menut,  
sóc important
978-84-17050-21-4 (valencià)

• Por pequeño que parezca
978-84-17050-19-1 (castellà)

Juan Hernaz, Fátima Fernández
48p · 14€

En aquest món gran, hi ha ve-
gades en què ens podem arribar 
a sentir molt menuts. La Lluna 
és menuda comparada amb la 
Terra, la Terra amb el Sol, el 
Sol amb altres estrelles. Però, 
realment, com som… grans o 
menuts?

Obra guanyadora del Premi 
Internacional d’Àlbum Infantil 
Il·lustrat Ciutat de Benicarló

#aventura  #saviesa  #papaluna

• El vell savi Papa Luna.  
El tresor maleït de Castor
978-84-17050-77-1 (valencià)

• El viejo sabio Papa Luna. 
El tesoro maldito de Castor
978-84-17050-60-3 (castellà)

Jesús Maestro · 48p · 14€

Serà veritat la llegenda que diu 
que hi ha una cova submarina 
que converteix les bombolles 
en diamants? El pirata Castor 
necessitarà l’ajuda del savi Papa 
Luna per trobar aquest formida-
ble tresor.

CICLE D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA
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#alzheimer  #família  #emocions

• La maleta de l’avi
978-84-16505-63-0 (valencià)

• La maleta del abuelo
978-84-16505-64-7 (castellà)

Juan Hernaz, Fátima Fernández
48p · 14€

«L’avi ha canviat molt. La seua 
memòria és un canvi de mar, 
una onada, un vaixell que no sap 
on va.» Hi pot haver res pitjor 
per a un avi que oblidar la seua 
néta? Marianna sap que unes pa-
raules amables poden transfor-
mar el dolor de la confusió en 
una abraçada o un somriure.

Obra guanyadora del Premi 
Internacional d’Àlbum Infantil 
Il·lustrat Ciutat de Benicarló



 
#família  #pèrdua  #emocions

• Quan xiula l’avi
978-84-16505-05-0 (valencià)

• Cuando pita el abuelo
978-84-16505-06-7 (castellà)

Clara Berenguer, César Barceló
48p · 14€

L’avi està molt malalt i l’àvia 
en té cura: li fa el dinar, li dóna 
les pastill es, el banya i li fa 
companyia. L’avi té una néta 
amb qui es diverteix molt. Tots 
dos fan broma a l’àvia amb el 
xiulet, es conten secrets i riuen 
molt, però un dia, de sobte, tot 
canviarà.

Obra guanyadora del Premi 
Internacional d’Àlbum Infantil 
Il·lustrat Ciutat de Benicarló

 #faula  #solidaritat  #natura

• Alfred i els tres peixets  
del matí
978-84-16505-02-9 (valencià)

• Alfredo y los tres pececillos
978-84-16505-18-0 (castellà)

Enric Sanç, Ángel Carreras
48p · 14€

Alfred, un vell pescador de 
l’Albufera amb molta mala sort, 
encara començava a reaccionar 
quan va pensar que el millor 
que podria fer era tractar de 
negociar amb els peixets Pim, 
Pam i Pum l’alliberament de sa 
mare.

CICLE D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA
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#llibertat  #poesia  #metàfores

• Una casa diferent
978-84-15896-52-4 (valencià)

• Una casa distinta
978-84-15896-51-7 (castellà)

Goyo Rodríguez, Daniel  
Nesquens
48p · 14€

Una casa diferent, singular..? 
En qualsevol cas: peculiar. 
Homes, dones, xiquets, xiquetes, 
hi entren i miren. Observen el 
que passa allí dins. S’hi està bé, 
però cal sortir-ne. Aquest és el 
misteri.

Obra guanyadora del Premi 
Internacional d’Àlbum Infantil 
Il·lustrat Ciutat de Benicarló



#animals  #poesia  #imaginació

• El gripau Estanislau  
…i altres poemes
978-84-16505-89-0 (valencià)

• La rana Sebastiana  
…y otros poemas
978-84-17050-00-9 (castellà)

Montse Boldú, Clara Codina
 48p · 14€

Un llibre per llegir i rellegir; és 
un àlbum per mirar i remirar. 
Amb aquest recull de quinze 
poemes d’animals, il·lustrats de 
forma original, delicada i ex-
pressiva, aproparem els infants, 
de manera lúdica, al llenguatge 
poètic.

#humor  #absurd  #festa

• La gran festa
978-84-17638-99-3 (valencià)

• La gran fiesta
978-84-18634-00-0 (castellà)

Christian Inaraja, Jordi Gastó
 48p · 14€

Vet aquí que una vegada hi 
havia una gran festa on no 
hi faltava de res: bons amics, 
banderetes de colors, música 
alegre i un gran pastís. A mitja 
celebració, sorgeix una pregunta 
que escampa el dubte entre els 
convidats, i, de sobte, la gran fes-
ta es converteix en un petit caos. 
Esverats, els invitats intentaran 
resoldre el dubte sense saber 
que, potser, la solució és més a 
prop del que es pensen… o no.

Obra guanyadora del Premi 
Internacional d’Àlbum Infantil 
Il·lustrat Ciutat de Benicarló

CICLE D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA

1r CICLE DE PRIMÀRIA · A partir de 6 anys • IMAGINA- ÀLBUMS IL·LUSTRATS

#conceptes  #surrealisme

• Els amics. Històries del 
senyor Valéry
Rachel Caiano, Gonçalo M. 
Tavares. Traduït per Mònica 
López Bages
978-84-17638-91-7 · 32p · 13,90€

El senyor Valéry és baixet i 
busca la manera de resoldre 
aquest contratemps. Hi pensa 
molt, molt… Tant que, fins i tot, 
arriba a límits ben absurds.

#diari  #activitats  #hàbits

•  El diari de Júlia
Eli Lleixà  
978-84-15896-23-4 · 40p · 12€

Un conte educatiu en el qual 
una nena escriu en el seu diari 
les coses interessants que li 
passen a ella i a la seua família 
un dia qualsevol.

Aprendrem la importància dels 
hàbits higiènics i de compartir 
tasques domèstiques i activi-
tats. Ens ensenyaran les hores, 
a cuidar dels animals, a diver-
tir-nos a l’aire lliure, podrem fer 
manualitats amb els retallables 
inclosos, fer menjar i moltes 
coses més.

#emocions  #colors  #autoestima

•  El color dels sentiments
Judit Robert, Maria García  
978-84-15896-65-4 · 40p · 12€

“Tinc una capsa d’aquarel·les 
al meu interior i un pinzell 
invisible que dóna color als 
meus dies.”

Mitjançant els colors, podem 
descobrir com ens sentim cada 
dia i tenir la capacitat de canvi-
ar-ho en qualsevol moment.

I tu, de quin color et sents avui?

#maternitat  #alletament 

• Jo somiava…
Maria José Llorach,  
Mar Espinosa
978-84-15221-91-3 · 24p · 13,95€

Un llibre ple d’amor i tendresa, 
en què una mare i el seu fill 
reflexionen envers el procés 
d’alletament. Ens mostra els deu 
principis que són imprescindi-
bles per dur a terme una lactàn-
cia amb èxit; i la importància 
dels primers moments entre un 
nadó i la seua mare.



CICLE D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA

1r CICLE DE PRIMÀRIA · A partir de 6 anys • IMAGINA- ÀLBUMS IL·LUSTRATS

#fantasia  #cançó  #poesia

• La Nana de Sara
Josep Maria Franquet, 
Jordi Alfonso
978-84-15221-11-1 · 20p · 12€

Una cançó de bressol il·lustra-
da. És una història carregada 
de tendresa i de màgia, a ritme 
de versos, entre una xiqueta, la 
Sara, i una sirena. La menuda 
vol convidar-la a què l’acompa-
nye a jugar a i a la festa major, 
però la sirena ha de declinar 
l’oferta, donat que no pot sepa-
rar-se del seu nadó.

#llegenda  #aventures  #clàssics

• Viatge al país  
de Tombatossals
Vicent Pitarch, Joan Montañés 
Xipell
978-84-15221-62-3 · 32p · 12€

Adaptació del conte de Josep 
Pascual Tirado. L’obra està expli-
cada de cara a un públic infan-
til, per tal de difondre aquesta 
narració, que recull la llegenda 
fundacional de la ciutat de 
Castelló de la Plana i que ha 
deixat personatges de l’imagina-
ri col·lectiu com el Rei Barbut, 
Bufanúvols, Tragapinyols i el 
mateix Tombatossals.

#història  #aventures  #romans

• El meravellós viatge  
de Libori
Mònica Segura, Pau Batet
Ana Beltrán
978-84-15221-94-4 · 48p · 7,99€

Libori és un masover de la co-
marca dels Ports que una nit, en 
dormir-se, viatja en el temps a 
una ciutat romana anomenada 
Lesera, a finals del segle i dC, on 
coneix Gai Juli Frontó, que li 
mostrarà el món on viu, fet que 
despertarà en Libori l’esperit 
investigador.

#faula  #música  #tradicions

• Teresina no sap cantar
Jesús Serrano, Jordi Alfonso
978-84-15896-31-9 · 48p · 14€

Amb l’excusa de retrobar la 
inspiració perduda, la granota 
Teresina encetarà un viatge pel 
Delta dels nostres avantpassats 
que ens permetrà conèixer la 
fauna i la flora més genuïna, 
els llocs més emblemàtics i les 
cançons més típiques d’aquesta 
terra d’aiguamolls i de canyars, 
de ponts i de barcasses, de riu i 
d’arrossars…
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Versos de colors
Fina Girbés
Il·lustrat per Marc Bou 
978-84-15896-83-8 · 72p · 9,90€

T’has parat a mirar els colors 
que t’envolten? Qui no ha 
pintat alguna vegada el cel, el 
mar, els arbres...? En aquests 
versos cobren vida el marró 
del xocolate, els blaus del cel, 
el groc d’un ou caigut, els 
llavis rosats o els colors de les 
estacions. També hi descobriràs 
els seus missatges: el blanc de la 
pau o el verd de l’esperança.

#poesia  #imaginació  #colors

La brujita Amelú
Amparo Herrero Polo
978-84-16505-03-6 · 120p · 13€

En este libro encontramos una 
metodología enfocada no sólo a 
trabajar la comprensión lectora 
para que ésta sea eficaz, sino 
también a ayudar a mantener 
la atención sobre la lectura. 
Se utiliza como herramienta 
cuatro divertidos cuentos cuya 
protagonista es una brujita de 
su edad que va pasando por una 
serie de aventuras disparatadas.

#aprendizaje  #lecturafácil

#misteris  #aventures  #clàssics

• 20.000 llegües de viatge 
submarí
978-84-17050-23-8 (valencià)

• 20.000 leguas de viaje 
submarino
978-84-17050-26-9 (castellà)

Antonis Papatheodoulou, 
Iris Samartzi
36p · 14€

L’any 1866 un estrany objecte 
atemoreix els mariners. És un 
monstre marí o una construcció 
humana? Quins secrets amaga? 
O els amaguen les profunditats 
dels oceans? Qui és realment el 
capità Nemo?

El llibre que teniu a les mans 
comença i acaba amb una 
pregunta. I cada pàgina està 
plena de preguntes, és a dir, hi 
ha un mar de preguntes sense 
resposta. Per descomptat, sóc un 
científic. I per nosaltres, els ci-
entífics, el que realment impor-
ta són les preguntes, els misteris 
i els secrets ocults. Si desitgeu 
resoldre’ls i no perdre el temps, 
obriu el llibre i comenceu a 
llegir-lo! Si no suporteu tantes 
preguntes, llavors és millor que 
en trieu un altre.

#viatges  #aventures  #clàssics

• La volta al món  
en 80 dies
978-84-17050-25-2 (valencià)

• La vuelta al mundo  
en 80 días
978-84-17050-28-3 (castellà)

Antonis Papatheodoulou, 
Iris Samartzi
36p · 14€

Qui era l’acabalat Sr. Phileas 
Fogg, d’on venia, com havia 
guanyat la seua fortuna? Aques-
tes dades no les sabem amb 
certesa; d’altres, en canvi, les 
coneixem amb exactitud! 

Cada dia es despertava exacta-
ment a les 8.00 del matí. Esmor-
zava exactament a les 8.23 del 
matí. S’afaitava exactament a 
les 8.27 del matí. Sortia de casa 
seua, al carrer Savile Row de 
Londres, exactament a les 11.30 
del matí i hi tornava a les dotze 
de la mitjanit exactament. Tam-
bé sabem que va fer una aposta 
per viatjar al voltant del món 
en 80 dies. I la va guanyar. No 
només això, sinó molt més.
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#viatges  #aventures  #clàssics

• Viatge al centre  
de la Terra
978-84-17050-24-5 (valencià)

• Viaje al centro 
de la Tierra
978-84-17050-27-6 (castellà)

Antonis Papatheodoulou, 
Iris Samartzi
36p · 14€

“Caram!”, vaig exclamar, i vaig 
agafar el llibre antic acurada-
ment amb les mans. De sobte, 
entre les seues pàgines va lliscar 
un petit paper doblegat. Va ser 
una casualitat màgica que ens 
va portar a mi i el meu oncle, el 
famós professor de minerologia 
Otto Lidenbrock, a viure grans 
aventures.

Obri aquest llibre que tens a 
les mans i també formaràs part 
d’una aventura que et durà a 
viatjar fins al mateix centre de 
la Terra!

#cavallers  #aventures  #clàssics

• Tirant lo Blanc per a 
infants
Oreto Cruzà, Salvador Vendrell
978-84-16505-49-4 · 96p · 20€

Tirant lo Blanc és una de les 
novel·les més interessants i 
representatives de la literatu-
ra universal. Escrita per un 
valencià, Joanot Martorell, en 
un moment en què la nostra 
llengua es parlava i s’escrivia per 
tots els camins de la Mediter-
rània. A través de les seues pà-
gines, assistireu a les aventures 
d’armes i d’amor d’un cavaller 
que volia aconseguir un somni: 
alliberar Constantinoble dels 
seus enemics. 

S’ha dit que és una història to-
tal perquè parla de tot: dels cos-
tums, de la guerra, de l’amor… 
Però, sobretot, s’ha destacat 
la seua versemblança. Tirant 
venç els seus enemics perquè és 
intel·ligent i valent. El seu heroi 
és humà, de carn i ossos: ataca 
castells, però es trenca una cama 
baixant de la cambra de la seua 
estimada Carmesina.

#nadal  #aventures  #màgia

• Emergència al País  
de la Màgia
Cinta Arasa, Cristina Girol
978-84-15221-00-5 · 24p · 8€

Sabeu que enguany el Nadal 
corre perill? No hi ha notícies 
clares, però sembla que una 
esgarrifosa tempesta ha deixat 
incomunicats els habitants del 
País de la Màgia. La situació 
és molt difícil perquè, com 
tothom sap, només ells són 
capaços de fer arribar la il·lusió 
nadalenca a la Terra.

El Pau ha rebut una carta que 
l’informa del problema. Ell, 
però, no està disposat a perme-
tre que l’aiguat aixafi una festa 
tan important. Se’n sortirà? Tro-
barà algú que el pugui ajudar? 
Només en sabreu la resposta si 
sou prou valents per emprendre 
un viatge al País de la Màgia, 
encara que es trobi en estat 
d’emergència…
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La dolçaina màgica
Joaquina Barba
978-84-15221-29-6 ·48p · 6€

Hipòlit viu a les muntanyes 
treballant de pastor. Mitjançant 
la lectura de les descripcions 
que fa dels camins i paisatges 
que s’hi va trobant, els lectors 
descobriran, a més d’una part 
de la geografia valenciana plena 
de màgia i fantasia, el secret que 
envolta la misteriosa dolçaina 
que des de l’inici de l’aventura 
escolta el jove Hipòlit.

#rondalla  #llegendes

Marc i el poder sobre  
el temps
Mercè Climent
978-84-15221-68-5 ·128p · 8€

Una vesprada de dissabte que 
Marc està jugant a futbol amb 
els amics es troba amb un vaga-
bund molt peculiar. Ell, que no 
creu en mags, fades ni donyets, 
es veu cercant el desig perfecte a 
canvi d’una bona acció. El desig 
escollit per aquest murer de 
vuit anyets serà tenir la capaci-
tat de parar el temps. 

#fantasia  #responsabilitat  

A l’altra banda del foc
Laura Mur
978-84-15221-12-8 · 72p · 8€

A Martí li fan por els petards de 
Sant Joan i no s’atreveix a anar-
hi sol, així, el seu iaio Ramon 
decideix acompanyar-lo. Quan 
arriben a la plaça i encenen 
la foguera, Martí desapareix, 
i Ramon n’inicia la recerca 
ajudat per un personatge molt 
especial.

#aventures  #ciclefestiu

Aixa arriba a l’escola
Joaquina Barba
978-84-15221-31-9 · 88p · 8€

Els alumnes d’una tranquil·la 
escola s’assabenten que hi haurà 
entre ells una nova companya 
procedent del Magrib. Amb 
l’arribada d’Aixa a l’escola, tot 
canvia. Tant Anna, la mestra, 
com els seus alumnes trobaran 
el camí cap a un món més 
tolerant i més ric, gràcies a 
noves dreceres fetes d’emocions 
i sensacions.

#immigració  #tolerància

Proposta didàctica a 
onadaeducacio.com

Inclou proposta 
didàctica

Proposta didàctica a 
onadaeducacio.com

Obre el teu cor
Judit Robert, Laura Vernet  
i Anscari Paredes
978-84-15896-89-0 ·112p · 10€

Obre el teu cor és un recull 
de nou contes i un poema, 
amanits amb un grapadet de 
haikus i regats amb proverbis 
del món. Acompanyats d’unes 
il·lustracions on tot té cabuda 
si tens bona imaginació i un xic 
de visió artística. 

#relats  #poesia  #valors

La rebel·lió  
dels plasticanimals
Jordi Colonques
978-84-15896-21-0 · 80p · 8€

No saps ben bé com ha passat, 
però ta casa s’ha convertit 
en un paratge ple de bèsties 
salvatges. Com t’ho faràs perquè 
tot torne a la normalitat? Tu 
ets el protagonista d’aquesta 
història, i hauràs de prendre les 
decisions correctes perquè la 
història tinga un bon final. 

#faunaurbana  #trialateuaaventura

Proposta didàctica a 
onadaeducacio.com



Entre els principals objectius fundacionals d’Ona-
da Edicions destaquen la promoció de l’hàbit de la 
lectura en totes les edats i la transmissió de les no-
ves creacions literàries dels millors autors i autores. 
El projecte Onada Educació es basa en una sèrie 
de col·leccions dissenyades per a fomentar a les 
aules la passió pels llibres. En l’espai web onadae-
ducacio.com trobareu informació detallada sobre 
les obres del catàleg d’Onada Edicions adequades 
a cada nivell educatiu i edat lectora, així com el 
material didàctic complementari que ha elaborat 
el nostre equip pedagògic per facilitar la tasca do-
cent de mestres i professorat.

Podeu consultar el catàleg general de l’editorial a la 
pàgina web d’Onada Edicions.
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la pàgina web d’Onada Edicions.
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