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Arriba el quart llibre de Las Ratitas,
las youtubers amb més seguidors

Superaventura entre
els núvols

Món Maker
Converteix-te en un autèntic maker
amb la Juliana Canet!

Osset Siset
Dos nous títols
d’Osset Siset!

La llegenda
de Sant Jordi
Coneix la llegenda
de Sant Jordi amb
solapes de tela!

A Barcelona
amb un gran
xef
Les Tea Sisters
a Barcelona!

BNunperun I 2
La meva primera biblioteca

AA. VV.

Col·lecció Montessori

Estrella Polar

Descobreix el món amb aquests quatre llibres amb
fotograﬁes per aprendre les primeres paraules!
La pedagogia Montessori defensa que tot el que es mostri a l’infant sigui el més realista possible,
sobretot durant els primers anys. Cadascun d’aquests libres conté fotograﬁes perquè els nadons
puguin identiﬁcar els objectes amb el món que els envolta i desenvolupar el seu vocabulari.
Elaborats amb l’assessorament d’una guia Montessori.
El pack conté 4 llibres de 8 pàgines d’aquestes temàtiques:
•

Els colors

•

Les fruites

•

Els números

•

Els animals

A partir d’1 any.
978-84-18135-92-7
Distribució
10 de març de 2021 10266335
24,5 x 24,5 cm / 32 pàg.
Cartró
Preu 14,33 €
PVP 14,90 €

Kit Montessori. La natura
Kit Montessori. Els nombres

•

Llibres amb fotograﬁes sobre fons blanc perquè el nadó pugui centrar tota la seva atenció
en la imatge, sense distraccions.

•

La mida petita dels llibres (12x12cm.) i el seu format de cartró resistent s’adapten a les
mans del nadó, que els podrà manipular fàcilment.

•

Un pack ideal per regalar amb l’arribada d’un nou nadó o quan aquest comença a assenyalar els objectes perquè l’adult els anomeni.

•

Hi ha pocs llibres al mercat amb fotograﬁes reals. Aquest pack ha estat elaborat especíﬁcament per a nadons amb l’assessorament d’una guia Montessori per cobrir aquest forat.

Céline Santini | Vendula Kachel

Col·lecció Montessori

Estrella Polar

La col·lecció Montessori segueix creixent!
KIT MONTESSORI. LA

NATURA

108 cartes categoritzades per descobrir i enriquir el
vocabulari de la natura. Imatges per fomentar converses i acompanyar l’aprenentatge de la lectura.
Recomanat de 3 a 6 anys.

Distribució
10 de març de 2021

978-84-18443-18-3
10267344
21,8 x 21,8 cm / 16 pàg.
Pack
Preu 12,45 €
PVP 12,95 €

KIT MONTESSORI. ELS

•

La pedagogia Montessori emfatitza la manipulació i el contacte
amb la realitat, de manera que
mentre l’infant descobreix el món
que l’envolta, s’impregna, gràcies a la seva natura absorbent,
de nous aprenentatges. Un dels
suports més interessants pel descobriment de l’entorn són les targetes categoritzades.

•

El kit resultarà molt útil per a famílies
que volen motivar l’aprenentatge
des de casa, una tendència que s’ha
vist incrementada des de l’inici de la
pandèmia.

•

Cada sobre conté el material necessari per desenvolupar les activitats
proposades i una guia didàctica.

•

Ocupa molt poc espai: és fàcil de
guardar.

NOMBRES

Un kit inspirat en la pedagogia Montessori ideal per
descobrir els nombres. En tocar, comptar i escriure
les xifres, l’infant podrà iniciar-se en el món dels
nombres i, més endavant, del càlcul.
Recomanat de 4 a 6 anys.
Distribució
10 de març de 2021

0DUFŹ,QIDQWLO$QDLŴVLQGG

978-84-18443-19-0
10267345
21,8 x 21,8 cm / 16 pàg.
Pack
Preu 12,45 €
PVP 12,95 €



Benji Davies

El gran llibre de l’Osset Siset
Un llibre de l’Osset Siset en format gran amb
solapes i més de 500 paraules de vocabulari!
Amb solapes per aixecar i centenars de dibuixos, aquest llibre
està pensat per estimular el llenguatge i potenciar la conﬁança
dels infants; els primers passos d’una vida d’aprenentatge!
Llegir : Més de 500 paraules per llegir i aprendre.
Parlar : 10 escenes plenes de detalls per mirar i comentar.
Col·lecció: Osset Siset
Format: 30 x 27,7 cm, 22 pàg.
Enquadernació: Cartró
Codi: 10267348 / ISBN: 978-84-18443-22-0
PVP: 14,33 € / 14,90 €
Distribució: 24/03/2021
A partir d’1 any

Explorar : Més de 30 solapes per aixecar, perfectes
per a petites grapes!

Osset Siset. Avui toca pizza!
Converteix-te en xef com l’Osset Siset!
En aquesta nova aventura, l’Osset Siset es converteix en xef.
Ajuda’l a preparar una pizza en aquest divertidíssim llibre amb
mecanismes per aixecar i estirar! Talla els tomàquets, prepara
la massa, tria els ingredients i la porta a casa en moto.
Hi ha alguna cosa que aquest Osset no sàpiga fer?

• Dues novetats que amplien la col·lecció
d’Osset Siset.
• Gran èxit de vendes de la col·lecció, amb més
de 70.000 exemplars venuts en català. Més de
3 milions d’exemplars venuts en tot el món.
• Disposem d’una disfressa d’Osset Siset per
utilitzar en esdeveniments i promocions.

Col·lecció: Osset Siset
Format: 18 x 18 cm, 10 pàg.
Enquadernació: Cartró
Codi: 10265905 / ISBN: 978-84-18135-84-2
PVP: 6,68 € / 6,95 €
Distribució: 24/03/2021
A partir d’1 any

LOT OSSET SISET MARÇ 2021
(Exemplars + Display)
8432715129523
10274613
9788418443220
9788418135842
9788418134210
9788491378952
9788491378945
9788490575529
9788416522880
9788490575536
9788490575543

10267348
10265905
10255504
10245388
10245387
10096166
10161237
10096167
10096168

EL GRAN LLIBRE D’OSSET SISET- NOVETAT
OSSET SISET. AVUI TOCA PIZZA!- NOVETAT
OSSET SISET. JUGUEM AL FUTBOL
OSSET SISET. ANEM AMB AVIÓ!
OSSET SISET. PUGEM AL TREN!
OSSET SISET. ANEM A JUGAR!
OSSET SISET. ANEM AL ZOO!
OSSET SISET. AVENTURA PIRATA
OSSET SISET. BOMBERS AL RESCAT

4
5
1
1
1
1
1
1
1

9788490575550
9788416519637
9788416522897
9788416519620
9788491372141
9788491372134
9788491375340
9788491375357

096169
10096169
131278
10131278
161238
10161238
131277
10131277
10178781
10178780
10217318
10217319

OSSET SISET. UN DIA A LA GRANJA
OSSET SISET. AVENTURA SUBMARINA
OSSET SISET. MISSIÓ ESPACIAL
SISET SAFARI DE DINOSAURES
OSSET SISET.
OSSET SISET. EMERGÈNCIA AL VOLANT
OSSET SISET. ANEM DE VIATGE
OSSET SISET. MANS A L’OBRA!
OSSET SISET. LA GRAN CARRERA

1
1
1
1
1
1
1
1
24

BNunperun I 4
Rasca i troba. Els unicorns
Rasca i troba. La jungla meravellosa

Aurore Meyer

Col·lecció Llibres d’activitats

Estrella Polar

3 llibres en 1: un conte, un llibre de creativitats
per rascar i un llibre de busca i troba.
RASCA

I TROBA.

ELS

UNICORNS

Un rasca i troba ple de detalls, colors
i ambientat al món dels Unicorns!
L’unicorn Iris ha perdut tots els colors! Ajuda’l a trobar-los dins d’aquestes 8 escenes
màgiques.
Rasca les pàgines amb el bastonet i troba els 32 elements amagats amb què podrà recuperar els set colors de l’arc de Sant Martí.
A partir de 4 anys.
Distribució
03 de març de 2021

RASCA

978-84-18135-38-5
10263641
21,8 x 21,8 cm / 16 pàg.
Tapa dura sense sobrecoberta
Preu 11,49 €
PVP 11,95 €

I TROBA.

LA

JUNGLA MERAVELLOSA

Un rasca i troba ple de detalls, colors
i ambientat a la jungla!
És la gran festa de la jungla, però els músics han desaparegut! Ajuda el tigre Jazz a buscar la seva colla dins d’aquests 8 paisatges meravellosos.
Rasca les pàgines amb el bastonet i troba els 32 elements amagats perquè puguin fer
una gran celebració alhora que descobreixes moltes altres sorpreses.
A partir de 4 anys.
Distribució
03 de març de 2021

978-84-18135-39-2
10263642
21,8 x 21,8 cm / 16 pàg.
Tapa dura sense sobrecoberta
Preu 11,49 €
PVP 11,95 €

A una pàgina s’explica la història i es mostren els elements per buscar i a la següent s’ha de rascar el carbonet per trobar-los, amb el
bastonet que ve inclòs al llibre (amb una goma al costat, els llibres són apilables).
• Els llibres els poden utilitzar els nens i les nenes per entretenir-se sols (rascant, buscant i trobant), però els seus adults de referència també
poden participar explicant el conte. Aquests llibres d’activitats són molt interessants per a les famílies degut al temps que passen a casa
a causa de la pandèmia.
• La recerca dels elements no és arbitrària, segueix la narració d’una història.
• Il·lustracions d’escenaris plens de fantasia que transportaran els nens i les nenes a paisatges meravellosos.
•

0DUFŹ,QIDQWLO$QDLŴVLQGG



Amb
solapes
de roba

Redescobreix la llegenda
g
de Sant JJordi,,
ara amb solapes
pes de roba!
Descobreix la llegenda
egen
e
gend
da
a de
de Sant
Sant Jordi
Jordii i emociona’t
emocio
ona
na’tt
amb aquesta història
sttòria c
clàssica
làssica i d
dolça,
olça, a
amb
mb rimes
rimes
i fantàstiques solapes
olapes d
de
e rroba!
oba!
Autors: Natàlia Juan Abelló
ó
Col·lecció: La Lluna de Paper
er
Mides: 18 x 18 cm. / Pàgines:
ne
es:
s 12
ISBN: 978-84-18443-41-1
Codi: 10269795
Preu: 8,61 € / 8,95 €
Distribució: 17/03/21
A partir d’1 any

9 788418 443411

Rellançament (17/03/21)

El meu primer llibre
de Sant Jordi
978-84-9137-452-7
10207484
5,95 €

La llegenda de Sant Jordi.
Amb olor
978-84-9137-712-2
10232122
7,95 €

La llegenda de Sant Jordi
978-84-16520-20-6
10135360
4,95 €

La llegenda de Sant
nt Jord
JJordi.
ordi.
ord
i.
Amb sons
978-84-9057-660-1
10117407
9,95 €

La lle
llegen
llegenda
genda
gen
da de San
SSantt JJordi.
ordi.
i
Amb me
mecan
canism
can
ismes
ism
ess
mecanismes
978-84-9137-162-5
978-84
978
-84-91
-84
-9137-91
37-162
3762-5
5
101757
101
75744
757
44
10175744
7,95
7,9
5€

La llegenda de San
Sa
di.
Santt Jord
Jordi.
Amb textures
textu
te
xtures
res
978
8-84
-84-90
-905757-359
359-4
-4
978-84-9057-359-4
10038228
28
6,95
5€

En Teo celebra Sant Jordi
978-84-9932-457-9
10031911
8,95 €

Sant Jordi, la princesa
i el drac
978-84-18134-20-3
10255502
9,95 €

La Nenúfar i la Matoll a...
Operació Sant Jordi
978-84-9137-776-4
10235697
11,95 €

La princesa paperina
978-84-18134-35-7
10256901
12,95 €

9 788491 377764

9 788418 134357
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La mona de Pasqua

Noemí Fernández Selva
i Roger Argemí

Col·lecció Les nostres tradicions

Estrella Polar

El nou títol de la genial col·lecció per
redescobrir les tradicions i cançons de la
cultura catalana en la seva versió més
genuïna.
És dilluns de Pasqua i aquest any la Frida
vol fer una mona molt especial. Seguiran
la recepta de la tieta Rosa, que és una cuinera excel·lent, i la guarniran amb els ous
del galliner, que bona!

RECORDA

A partir de 3 anys.

Distribució
10 de març de 2021

978-84-18443-21-3
10267347
20 x 21 cm / 16 pàg.
Cartró
Preu 7,64 €
PVP 7,95 €

Motxilles

•

Després de la publicació d’En Patufet, El
gegant del pi, La masovera i Sol solet,
tornem amb més tradicions. Tradicions
que formen part de l’imaginari de tots
els catalans i que tothom té molt interioritzades.

•

Format molt adequat per a preescolar.
Amb il·lustracions en color.

•

Amb lletra lligada, per a primers lectors.

•

Col·lecció per redescobrir les millor tradicions catalanes en la seva versió més
genuïna.

•

Llibres estacionals.

Marc Torrent Barceló
i Lyona

Sol solet
978-84-18135-27-9
10262259
7,95 €

El gegant del pi
978-84-9137-852-5
10240771
7,95 €

En Patufet
978-84-9137-851-8
10240770
7,95 €

La masovera
978-84-1813-528-6
10262260
7,95 €

Col·lecció Baobab

Estrella Polar

Una meravellosa història creada per la Lyona
i el Marcus per combatre el bullying.
Cada matí, la Lis guarda a la motxilla les coses que li agraden més. Hi porta les bitlles i el
patinet perquè hi juguin la Soﬁ, el Rudy i la Cata. Però la Lis comença a adonar-se que
els seus amics no la tracten amb el mateix afecte: no la deixen jugar als secrets i ﬁns i
tot li roben l’esmorzar!
Dia rere dia, la Lis veurà com aquesta motxilla amb què carrega es va fent més i més
grossa. I és que hi ha sentiments que pesen molt, com la tristesa, la vergonya o la por
d’explicar el que li passa...
Trobarà la manera de buidar tot aquest pes?
A partir de 5 anys.

Distribució
10 de març de 2021

0DUFŹ,QIDQWLO-RVHSLQGG

978-84-18443-77-0
10272438
22 x 28 cm / 40 pàg.
Tapa dura sense sobrecoberta
Preu 14,33 €
PVP 14,90 €

•

Lyona és un valor segur, tots els seus llibres i productes es venen molt bé.

•

Jo mataré monstres per tu ha estat un àlbum supervendes que també toca el tema de
les pors i la superació.

•

El bullying segueix sent un dels temes que més preocupen a pares i educadors.

•

Èxit de venda de llibres amb temàtiques semblants.
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Raya i l’últim drac.
El llibre de la pel·lícula

COBERTA PROVISIONAL

Disney

Col·lecció L’illa del temps

Estrella Polar

Viatja al sudest asiàtic amb el llibre de la
nova pel·lícula.
Molt temps enrere, al mític regne de Kumandra, els humans i els dracs convivien en harmonia. Però quan les forces malignes dels Drunn van emergir, els dracs es van sacriﬁcar per
salvar la humanitat, i van desaparèixer per sempre. Ara, 500 anys després, aquelles forces
obscures han tornat i tot depèn de la Raya, una guerrera solitària que haurà de trobar l’últim
drac llegendari per retornar la pau i la unitat al seu poble.
A partir de 5 anys.

Distribució
17 de març de 2021

•

La primera pel·lícula d’animació original de Walt Disney Animation Studios des de
Vaiana (2016).

•

Més guerrera que princesa, Raya recull el testimoni d’una Princesa Disney molt estimada i empoderada: Mulan.

•

Al càrrec de la pel·lícula hi ha els responsables d’animació de Frozen, Zootròpolis,
Big Hero 6. Els efectes visuals prometen ser espectaculars.

•

Als cinemes a partir del 19 de març.

978-84-18443-81-7
10272451
20,5 x 28 cm / 64 pàg.
Tapa dura amb sobrecoberta
Preu 9,57 €
PVP 9,95 €

Las Ratitas 4.
Superaventura entre els núvols

Las Ratitas

Col·lecció Primers lectors

Estrella Polar

No et perdis la superaventura més boja de
Las Ratitas!
Las Ratitas pugen a la furgoneta i se’n van d’excursió! Els seus pares les porten a un lloc
preciós per fer una passejada en bicicleta, i, per descomptat, la seva estimada Alma els acompanya. Troben una cascada increïble per passar-hi el dia i descobreixen un munt de sorpreses.
Fins que de sobte… la furgo desapareix! Aconseguiran trobar-la per tornar a casa? Invocaran
un cop més els seus superpoders?
A partir de 6 anys.

Distribució
24 de març de 2021

0DUFŹ,QIDQWLO-RVHSLQGG

•

Quart llibre de Las Ratitas, el canal de YouTube destinat a entreteniment infantil número 1, amb més de 20 milions de seguidors.

•

Aquest és el quart d’una sèrie de 6 llibres que es publicaran entre 2020 i 2021.

•

Barreja ﬁcció i llibre fan, ple d’aventures i algunes curiositats de la vida de Las Ratitas.

•

Sèrie que fomenta valors com l’amistat, el treball en equip, l’empatia, el respecte,
l’amor o la tolerància.

978-84-18444-00-5
10274029
15 x 21,5 cm / 144 pàg.
Tapa dura sense sobrecoberta
Preu 14,33 €
PVP 14,90 €
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Tea Stilton 40.
A Barcelona amb un gran xef

Tea Stilton

Col·lecció Tea Stilton

Estrella Polar

Una aventura de les Tea Sisters a Barcelona!
Agafeu la cuina d’un famós restaurant català, afegiu-hi un cas per resoldre i amaniu-lo amb
un pessic de misteri: l’aventura està servida!
A partir de 7 anys.

Distribució
31 de març de 2021

•

Extraordinari èxit dels títols anteriors d’aquesta col·lecció, amb més de 550.000 exemplars venuts al nostre país.

•

Les Tea Sisters són cinc noies amb personalitats molt diferents, per facilitar la identiﬁcació de cada lectura amb alguna d’elles.

•

Són històries d’aventures, intriga i humor.

•

L’interior del llibre és en color i incorpora nombroses tipograﬁes diferents.

•

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.

•

Presentació amb noves il·lustracions.

978-84-18443-44-2
10269840
14 x 21 cm / 224 pàg.
Tapa dura sense sobrecoberta
Preu 13,41 €
PVP 13,95 €

Aventures a Ratford 36.
El secret de les papallones

Tea Stilton

Col·lecció Tea Stilton.
Aventures a Ratford

Estrella Polar

Cinc amigues molt especials.
Durant una excursió per l’illa vam conèixer uns entomòlegs que estudiaven les papallones
Vanessa. I va sorgir una aventura superemocionant enmig de la natura... amb un munt
de cops d’escena!
A partir de 7 anys.
Rellançaments amb nou codi
i coberta
Distribució
07 d’abril de 2021

Distribució
03 de març de 2021

0DUFŹ,QIDQWLO-RVHSLQGG

978-84-18443-63-3
10271221
13 x 19,5 cm / 128 pàg.
Rústica amb solapes
Preu 8,61 €
PVP 8,95 €

•

Sèrie amb els mateixos personatges que l’exitosa col·lecció de Tea
Stilton centrada en l’emocionant
dia a dia de les Tea Sisters a la Universitat de Ratford.

•

Aventures entranyables i tendres
en què l’amistat i la solidaritat té
un paper destacat.

•

Amb informació complementària.
Ratford, 13. Salvem
les tortugues
978-84-18444-03-6
10274096
8,95 €

Ratford, 10. Un somni
sobre gel per a Colette
978-84-18444-04-3
10274097
8,95 €
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Històries del Cor.
El Fantasma de l’Òpera

Tea Stilton

Col·lecció Tea Stilton

Estrella Polar

Tea Stilton, autora de grans clàssics
de la literatura!
La bella i talentosa cantant lírica Christine Daaé està a punt de fer el seu debut: d’aquí a ben
poc s’alçarà el teló de l’Òpera. A la platea, amb moltes ganes d’aplaudir-la, hi ha el noble
Raoul, que està secretament enamorat d’ella. Podria ser un vespre inoblidable, però una
ombra misteriosa plana sobre els seus somnis...
A partir de 9 anys.

Distribució
03 de març de 2021

Escape book. Atrapat... al museu!

Geronimo Stilton

978-84-18443-62-6
10271220
14 x 18,6 cm / 224 pàg.
Tapa dura sense sobrecoberta
Preu 14,33 €
PVP 14,90 €

•

Text clàssic adaptat al públic infantil.

•

Imatges boniques que fan la lectura
més agradable.

•

Annex amb informació addicional i
curiositats (context històric, biograﬁa
de l’autora) sobre l’època en què es
desenvolupa la història.

Col·lecció Geronimo Stilton

Estrella Polar

Ajuda Geronimo a sortir del museu!
No us ho creureu, estimats, però la nit de Halloween, la més esgarrifosa de l’any, em vaig
quedar atrapat al museu de Ratalona, entre mòmies, sarcòfags i tresors provinents de l’antic
Egipte! Amb un plànol, unes quantes pistes i la vostra ajuda, hauré de tractar de trobar la
sortida abans que es faci de dia!
A partir de 7 anys.

Rellançaments amb nou codi i coberta
Distribució
10 de març de 2021

Distribució
24 de març de 2021

•

Interiors cuidats. Amb imatges i tipograﬁes especials que fan la lectura més
lleugera.

•

Escape book, segueix l’estela de
l’exitosa col·leccions tipus “tria la teva
pròpia aventura”.

•

Llibre fora de col·lecció, no es necessita
conèixer l’univers Stilton per solucionar els enigmes.

978-84-18443-78-7
10272439
14 x 21 cm / 96 pàg.
Rústica amb solapes
Preu 9,57 €
PVP 9,95 €

GS55. L’estrany cas
del ratolí desaﬁnat
978-84-18443-79-4
10272440
8,95 €

GS45. La marató
més boja del món
978-84-18443-80-0
10272441
8,95 €

RELLANÇAMENT
Distribució
17 de març de 2021
Un Sant Jordi de bigotis
978-84-9057-386-0
10038625
8,95 €

0DUFŹ,QIDQWLO-RVHSLQGG

El llibre i la rosa
978-84-9932-762-4
174759
8,95 €
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Els Cacauets Futbolers 3.
Secrets inconfessables

Isaac Palmiola

Col·lecció Cacauets Futbolers

Estrella Polar

La Lliga està més emocionant que mai.
Als Cacauets només els val la victòria contra els Saltimbanquis si volen guanyar la Lliga. Però
l’equip no passa pel seu millor moment. El Miquel, l’entrenador, està enamorat i té el cap als
núvols. L’Aroa està tan furiosa que sembla una bomba de rellotgeria a punt d’esclatar. I el
pitjor de tot: el Mauro Luque deixa d’anar amb els Cacauets per un problema personal. Els
seus amics l’hauran d’ajudar si volen recuperar el seu millor jugador per al partit.
A partir de 6 anys.

Distribució
07 d’abril de 2021

•

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 atraure el lector:
futbol, misteri, amistat, humor i aventures.

•

Aventures divertides sobre la lliga de futbol entre amics.

•

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

978-84-18444-02-9
10274095
14 x 20 cm / 128 pàg.
Rústica sense solapes
Preu 9,57 €
PVP 9,95 €

Les aventures de la Napeu 3.
En Perepunyetes i la Tiquismiquis

Màrius Serra i Roser Calafell

Col·lecció Les aventures
de la Napeu

Estrella Polar

Una nova aventura que farà viatjar els
protagonistes arreu del món, ara per conèixer
l’origen de les expressions Perepunyetes
i Tiquismiquis!
Qui era en Perepunyetes? I la Tiquismiquis? Acompanya l’Alf, la Bet i els seus amics en
aquesta nova aventura que neix a la casa de colònies de la Napeu, on de nou viatjaran arreu
del món i viuran històries fantàstiques gràcies a un element màgic i indispensable: la lectura!
A partir de 8 anys.

Distribució
24 de març de 2021

0DUFŹ,QIDQWLO-RVHSLQGG

978-84-18443-84-8
10272920
13 x 19,5 cm / 96 pàg.
Tapa dura amb sobrecoberta
Preu 11,49 €
PVP 11,95 €

•

Màrius Serra és un dels autors més reconeguts de la literatura catalana actual.

•

Roser Calafell és una de les il·lustradores més
conegudes a Catalunya que va col·laborar
amb la Roser Capdevila dibuixant Les Tres
Bessones.

•

Humor i aventura. Els capítols curts són un incentiu per a la lectura. Llibres ideals per treballar a classe l’origen de paraules i expressions.

•

A més de la història, el llibre conté un Glossàrius
i un Enigmàrius. Les respostes de l’Enigmàrius
es podran trobar a la web d’Estrella Polar.

RECORDA

Les aventures de la
Napeu 1. Més vella
que l’anar a peu
978-84-18135-29-3
10262262
11,95 €

Les aventures de la
Napeu 2. Tot OK
978-84-18135-30-9
10262263
11,95 €



&ԅӯֱHՈջЯLWЭո
շ
U
Я
Ҷ
ϩ
P
չ
Ќ
ғ
Q
©
ջ
֠
HӮոXӮոD
у
W
Я
ӯ
ϩ
&
չ
Ϫ
Ӯ
D
ҕ
Ӊ
֠
DӞϹչOϩո-

D
֢
ғѮ
D
Ǹ
չG
ӈϪ
R
ռ
ғՙ
չS
Ϫ
Ӯ
ոX
9ԅӉ՚ЋԆӰVպՉ֢LՈ
ո
պ
Q
Ӊϫ
ԅ
չY
ӯ
֠

D
Պ
Չ
ϩ
ҕW
֡
XӮոUԅϹԇW֠ӯϫѭ
՚"շ
ӈЮ
°E
H
Պ
Ќ
Ӯ
շL
V
Я
ՙ
ԅ
շF
V
ª
ոP
LշPԅӉռH
շDӈЮ՚
U
ϫ
ӯ
ԅ
շG
V
¡
Պ
Л
ԅ
ոS
Э
U
Ϻ
ӈҔ
ոO
$ӞϹչDԮ֡ЯVպ
WЭո

ҕU
ջ
Ո
H
ֱ
ӯ
ԅ
ոF
ғ
ռ
Ϫ
Lպ
ғְ
W
DշOϩոWЭְDշFՈЮϫ
ф
Ո
H
ҷ
Ϫ
Ӟ
ҔЍ
պ
Q
©
ջ
֠
ոD
Ӯ
ոX
HӮ

Co lecc
Col·lecció:
Col·le
ccióó: Ll
Llibres
lib
ibre
ress d’
dd’entreteniment
entr
en
treetennim
mentt
Autors:
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torrs
Mides: 19 x 25 cm / Pàgines: 108
Format: Tapa dura sense sobrecoberta
Codi: 10270948
ISBN: 978-84-18443-58-9
Distribució: 24/03/2021
PVP: 14,33 € / 14,90 €
A partir de 5 anys

Juliana Canet (Cardedeu, 1999) és una
youtuber i instagramer catalana molt
seguida. Participa com a copresentadora al
programa Adolescents iCat i Adolescents
XL (iCat i Catalunya Ràdio) i és fundadora
del Canal Malaia. També ha col•laborat
amb l’APM, i des del 9 de maig és també
presentadora de Món maker, el nou programa
de creació i manualitats del Club Super3.
La Juliana és actualment la veu jove amb
més potencial i projecció del panorama
català. En els seus vídeos parla de tot tipus
de temes i la seva capacitat de connectar
amb el públic és innegable.

Acumula gairebé 71 K seguidors a IG.
Els seus seguidors l’admiren i la respecten;
és propera, autèntica i tant parla de l’amor i
el desamor, de les seves companyes de pis
o de com és la seva vida a Barcelona, com
¬õ®ËÞyËêcê½ÞĈ¤êÚÞÃÞ
importants de la literatura catalana
del segle XX.
Recentment ha guanyat el premi
Pantalles 2020 de Núvol.
Món maker és el primer llibre
de la Juliana Canet!

BNunperun I 12
Feather Girl

Tonya Hurley

Col·lecció L’illa del temps

Estrella Polar

Els ocells marcaran el seu destí.
La Wren té 12 anys i és ﬁlla de dos ornitòlegs. La seva mare va morir en una expedició quan
era petita i ara viu amb el seu pare i el seu avi, sense amics –és víctima de bromes i bullying
a l’escola–. Des de petita està obsessionada amb els ocells. A vegades li sembla que es comuniquen amb ella i els pot entendre, i són els seus veritables amics. També somia amb la
seva mare cada nit, i ella li recorda sempre que, a la vida i a la natura, s’ha d’estar sempre
preparat per lluitar, per sobreviure, per guanyar o perdre. Un dia un ocell li fa arribar un
anell misteriós que va ser de la seva mare i ella decideix anar al lloc on va desaparèixer,
un llac en una reserva índia, per descobrir el que realment va passar. És el començament
d’un viatge màgic i misteriós que la portarà a desvelar la veritat sobre la seva mare i també
sobre el seu propi destí.!
A partir de 12 anys.

Distribució
07 d’abril de 2021

•

Novel·la middle grade amb potencial crossover.

•

L’autora és famosa per la novel·la d’èxit Ghostgirl (2008) (vendes en català: 8.000 exemplars), que es va publicar en 22 països.

•

PRH publica la versió castellana.

978-84-18444-01-2
10274030
14 x 21,5 cm / 224 pàg.
Tapa dura sense sobrecoberta
Preu 16,30 €
PVP 16,95 €

RECORDA
Aquest Sant Jordi gaudeix dels teus autors infantils catalans preferits!

El somni d’en Blai

L’Ariadna i la lluna Pruna

Un bosc ple d’amor

La porta dels 3 panys 1

978-84-18134-40-1
10257055
11,95 €

978-84-18135-18-7
10261466
15,95 €

978-84-9137-879-2
10244905
12,95 €

978-84-9137-504-3
10210612
14,90 €

0DUFŹ,QIDQWLO$QDLŴVLQGG



