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La nova sèrie de futbol per a primers lectors 

Els Cacauets 
Futbolers

El meu primer 
llibre de sons

Gaudeix dels contes clàssics com mai!
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El petit llibre de les formes                              Nathalie Choux                    Col·lecció El petit llibre de... Estrella Polar
  

Un nou llibre de mecanismes
de la col·lecció El petit llibre de... 
El petit llibre de les formes conté rodes i mecanismes aptes per a petites mans i ofereix 
il·lustracions senzilles d’objectes quotidians perquè els infants comencin a identificar les 
formes. Un llibre ideal per als seus primers aprenentatges.   
 
A partir de 6 mesos

978-84-18135-46-0
10263819
17 x 17 cm / 12 pàg.
Cartró
Preu 8,61 €
PVP 8,95 €

Distribució 
13 de gener de 2021

Codi EAN Títol Ex./exp

10031540 9788415697916 EL PETIT LLIBRE DE LA GRANJA 1
10099082 9788490576076 EL PETIT LLIBRE DELS VEHICLES 1
10040059 9788490574829 EL PETIT LLIBRE DE LA NIT 1
10031544 9788415790181 EL PETIT LLIBRE DE LES ESTACIONS 1
10031978 9788499327495 EL PETIT LLIBRE DELS ANIMALONS 1
10040058 9788490574812 EL PETIT LLIBRE DELS ANIMALS SALVATGES 1
10031976 9788499327471 EL PETIT LLIBRE DELS COLORS 1
10174997 9788491371205 EL PETIT LLIBRE DE L’ESCOLA BRESSOL 1
10247416 9788491379195 EL PETIT LLIBRE DELS SENTITS 1
10197903 9788491374268 EL PETIT LLIBRE DELS BOMBERS 1
10263819 9788418135460 EL PETIT LLIBRE DE LES FORMES - NOVETAT 2

Codi Títol  Ex./exp

10120687 9788490577332 FROZEN. MINICONTES 1
10182495 9788491372417 VAIANA. MINICONTES 1
10182497 9788491372431 LA CASA DE MICKEY MOUSE. 
   MINICONTES. LA GRANOTA SALTADORA. 1
10208615 9788491374619 LA BELLA I LA BESTIA. MINICONTES 1
10208617 9788491374626 CARS 3. MINICONTES 1
10208619 9788491374633 MICKEY I ELS SUPERPILOTS. MINICONTES 1
10231749 9788491376965 COCO. MINICONTES 1
10231750 9788491376972 ELS INCREIBLES 2. MINICONTES 1
10038775 9788490574089 MINICONTES. AVIONS 1
10038778 9788490574102 MINICONTES. BAMBI 1
10038776 9788490574096 MINICONTES. PRINCESES 1
10251802 9788491379652 FROZEN 2. MINICONTES 2
10251803 9788491379669 TOY STORY 4. MINICONTES 2

Composició expositor:

Composició expositor:

• Un llibre que convida els més petits a interactuar gràcies als seus mecanismes: troquells, 
solapes i llengüetes.

• Llibre en format cartró, ideal per als més petits.

• Il·lustracions senzilles sobre fons blanc que faciliten la identificació dels objectes i 
l’aprenentatge de les formes.

• Els títols d’aquesta col·lecció han estat reeditats en nombroses ocasions.

• Una col·lecció de gran èxit que ja porta venuts més de 120.000 exemplars en català.

• Llibres de cartró a tot color. 

• Format ideal per a nens d’aquesta edat.

• Gran èxit dels anteriors títols d’aquesta col·lecció. 

• Excel·lent relació qualitat-preu. 

Total 12

Total 15

El petit llibre de...

Minicontes

Llibres que presenten els primers conceptes i el món més proper dels més petits (animals, contraris, colors...). 
Amb les seves llengüetes conviden el petit lector a interactuar amb el llibre.

Els llibres més petits de Disney.

Exp. petit llibre 2021

Exp. Minicontes Gener 2021

8432715128441    
0010270962

8432715128311     
0010270949

Distribució 
13 de gener de 2021

Distribució 
20 de gener de 2021
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Els clàssics de sempre més reals que mai!
+ 3  

anys

Els tres porquets. Llibre musical La Caputxeta vermella. Llibre musical

ISBN: 978-84-18135-31-6
Codi: 0010263226
Mides: 17,8 x 20,3 cm / 32 pàgines
Format: Tapa dura sense sobrecoberta
Preu: 14,33 € / 14,90 €
Distribució: 07/01/2021

ISBN: 978-84-18135-32-3
Codi: 0010263227
Mides: 17,8 x 20,3 cm / 32 pàgines
Format: Tapa dura sense sobrecoberta
Preu: 14,33 € / 14,90 €
Distribució: 07/01/2021

Escolta com els tres porquets canten, 
xiulen, ronquen, piquen i serren, com 
el llenyataire i el paleta cantussegen tot 
treballant, com el llop bufa i perd l’alè, com 
espetega el foc, com sona el tocadiscs...  
i el ball de la victòria dels tres porquets!

Escolta els sons dels ocellets del bosc, com 
grinyola la porta de casa de l’àvia i com el  
llop es llepa els morros i s’abraona sobre  
la Caputxeta per menjar-se-la.

ball de la 
victòria!

Una nova col·lecció de contes clàssics plena de melodies, efectes sonors i il·lustracions 
modernes i a tot color. 
Cada llibre conté 16 efectes sonors, perfectes per explicar els contes clàssics. Prem les 
icones i escolta els sons: com bufa el llop, com canten els tres porquets o la Caputxeta…
Els llibres tenen el mateix format que la nostra estimada col·lecció de Pinxo,  
amb botons per escoltar les composicions musicals originals que es  
convertiran en la nova banda sonora dels clàssics de sempre. 
Una col·lecció perfecta perquè els més petits coneguin els personatges  
clàssics i aprenguin onomatopeies, sorolls quotidians i cançons. 
Més de 40.000 exemplars de la col·lecció venuts a França.  
Publicada a 5 països.

Arguments de venda

els contes clàssics. Prem les
sss ppororo ququq ets o la Caputxeta…
eeeeeeeecccccccccccccc ióiiiiói dddddde ee PiPiPiPiPiPiPiPinxnxnxnnnxnxo,o,o,oo,oo, 
nals qqqqqqqqqueueueueeueueueue eees ss
.
personatges
ononons.ssss.sss



L’Evie i els animals                 Matt Haig Col·lecció L’illa del temps      Estrella Polar
   

Què faries si poguessis parlar i escoltar els 
animals? I si desapareguessin i fossis l’única 
persona que els pot ajudar?

Un meravellós àlbum il·lustrat de la 
reconeguda il·lustradora noruega Lisa Aisato.

L’Evie, de deu anys, té un supertalent: pot parlar amb els animals i escoltar els seus pensa-
ments. Sorprenent, oi? Un dia, a l’escola, allibera la Kahlo, una conilla d’una petita gàbia, i 
es fica en un gran embolic. El pare de l’Evie i la seva àvia asseguren que el seu talent és una 
maledicció; mai no l’ha de tornar a utilitzar. Fins que un any més tard les mascotes del seu 
carrer comencen a desaparèixer... Podrà l’Evie salvar-les abans que no sigui massa tard?

A partir de 8 anys.

Les estacions, com nosaltres, també dormen. Quan la primavera està desperta, les altres 
tres estan adormides. I quan la primavera s’adorm, l’estiu es desperta del seu somni llarg i 
profund. Aquest conte farà que tots els nens i les nenes somiïn amb els cicles de la natura.

A partir de 3 anys.

• Matt Haig, autor d’Un noi anomenat Nadal (llibre del qual s’està preparant una 
pel·lícula) i La noia que va salvar el Nadal, és un escriptor supervendes al Regne Unit, 
traduït a més de quaranta idiomes.

• Llibre amb moltes il·lustracions en blanc i negre, de l’autora que va il·lustrar El quidditch 
a través dels temps de J. K. Rowling.

• Un llibre perfecte per a fans de Matilda de Roald Dahl i L’àvia gàngster de David Wa-
lliams. 

• Temàtica ideal per conscienciar els nens i nenes del valor de la vida animal, en la línia 
del nou empoderament infantil liderat per Greta Thunberg.

• Lisa Aisato és una de les il·lustradores més reconegudes de Noruega amb molt de 
potencial al nostre país. És una autora amb un estil molt personal, realista i de gran 
qualitat.

• El text rimat aporta una musicalitat ideal per llegir abans d’anar a dormir.

• Les seves precioses imatges i el text poètic transmeten amb delicadesa que la son dels 
nens està connectada amb els cicles de la vida i de la natura.

978-84-18134-69-2       
10258526
13 x 19,5 cm / 288 pàg.
Rústica amb solapes
Preu 14,33 €
PVP 14,90 €

Distribució 
20 de gener de 2021
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Un any de bones nits                   Lisa Aisato | Haddy Njie  Col·lecció Baobab  Estrella Polar

978-84-18134-63-0
10258315
24,7 x 27,2 cm / 32 pàg.
Tapa dura sense sobrecoberta
Preu 13,41 €
PVP 13,95 €

Distribució 
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Els Cacauets Futbolers 1. Comença la Lliga! Els Cacauets Futbolers 2. Trampes fètides

ISBN: 978-84-18443-49-7
Codi: 0010270017
Mides: 14 x 20 cm / 128 pàgines
Format: Rústica sense solapes
Preu: 9,57 € / 9,95 €
Distribució: 27/01/2021

ISBN: 978-84-18443-53-4
Codi: 0010270423
Mides: 14 x 20 cm / 128 pàgines
Format: Rústica sense solapes
Preu: 9,57 € / 9,95 €
Distribució: 27/01/2021

Una gran notícia sacseja el barri de Narres: el 
campió de la Lliga benjamí participarà en el Mundial 
de Futbol de Barri. Es tracta d’un esdeveniment 
espectacular emès per les cadenes de televisió de 
mig món. Els Cacauets Futbolers no són el millor 
equip del barri, però aquesta colla d’amics lluitarà 

somni. No ho tindran gens fàcil, però. Per aconseguir-
ho, abans s’hauran d’enfrontar a una terrible traïció.

Algú s’esmuny al vestidor dels Cacauets durant un 
entrenament i roba els calçotets de tots els nois. 
L’endemà apareixen pel barri centenars de cartells 
amb les fotos de la seva roba interior. Els Cacauets no 
saben qui ho ha fet, però sembla que el seu misteriós 
enemic és capaç de qualsevol cosa per perjudicar-los. 
Durant l’important partit contra els Marcians, els 
Cacauets es comencen a trobar malament. Gairebé 
tots tenen diarrea... I no és cap casualitat!  

Comença la temporada!Comença la temporada!
La nova sèrie de futbol per a primers lectorsLa nova sèrie de futbol per a primers lectors

LES CLAUSLES CLAUS
Es tracta d’una nova sèrie de futbol  

per a nens i nenes de 6 anys.

Un equip mixt que posa en valor el treball  
en equip i la igualtat.

Capítols breus i trames senzilles amb els 
 ingredients essencials per atreure el lector:  
futbol, misteri, amistat, humor i aventures.

Aventures divertides sobre la lliga de futbol 
 entre amics. Històries autoconclusives  
que es poden llegir independentment.

Isaac Palmiola, autor de Perrock Holmes (més de 
80.000 exemplars venuts de tota la col·lecció).

A

i

U



Una aventura de les Tea Sisters a la recerca 
d’un tresor antic!

Esteu disposades a descobrir l’encís de Tunísia? Seguiu-nos en aquest viatge a llom d’un 
camell a la recerca d’un antic tresor submergit que haurem de treure a flotació! 

A partir de 7 anys.

• Gran èxit dels títols anteriors d’aquesta col·lecció, amb més de 300.000 exemplars 
venuts al nostre país. 

• Les Tea Sisters són cinc noies amb personalitats molt diferents, per facilitar la identifi-
cació de cada lectora amb alguna d’elles. 

• Són històries d’aventures, intriga i humor. 

• El lector pot participar en la investigació del misteri seguint les pistes.

• S’incorporen pastilles amb textos de no-ficció que estimulen la curiositat dels nens i 
nenes sobre els temes més diversos.

• Amb noves il·lustracions.

978-84-18134-86-9       
10259144
14 x 21 cm / 224 pàg.
Tapa dura sense sobrecoberta
Preu 13,41 €
PVP 13,95 €

Distribució 
13 de gener de 2021

BNunperun  I  6
Tea Stilton 39.                 Tea Stilton  Col·lecció Tea Stilton  Estrella Polar
El tresor de Cartago  

RELLANÇAMENT AMB NOU CODI

GS. 16. 
Seguint la pista del Ieti. 
Retapat
978-84-18443-54-1
10270536
8,95 €

TS. Ratford 17. 
Cinc amigues per a un lleó. 
Retapat
978-84-18443-55-8
10270537
8,95 €

Distribució 
27 de gener de 2021
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