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De 0 a 5 anys
En Cornèlius
Leo Lionni (il·lustració)
Maria Lucchetti (traducció)
36 Pàg. 22 x 27,5 cm.
ISBN: 978-84-16804-66-5
Preu: 15.00 €
Tots els idiomes: Castellà, Gallec, Català, Eusquera,
Portuguès
CLÀSSICS CONTEMPORANIS
Mentre els altres cocodrils es desplacen arran de terra, ell
camina dret. És diferent, incomprès. Però quantes coses
més es poden veure des de l'alçada, que els altres cocodrils
es perden!

100 petons de bona nit
Autor:Mack Van Gageldonk
Ilustrador: Mack Van Gageldonk
64 Pàg.
ISBN-10: 8466145486
Preu: 10,95 €
Idioma: Català
Álbum de petit format protagonitzat per un pollet que,
com ell mateix explica en la primera pàgina del llibre,
està especialitzat en donar besades de bona nit a tots
els animals. Un llibre tendre i acollidor que compleix
amb el seu objectiu d’ajudar als més petits a anar a
dormir en calma.

I a tu, què et sembla?
Marta Comín
36 pag.
ISBN: 978-84-17555-07-8
Preu: 15€
Idioma: Català i castellà
En aquesta família, la mare, el pare, en Guillem, la
Vera, la Lua -la gossa- i en Mixo veuen cadascú les
coses a la seva manera. I és que no sempre
existeix allò que és bo, dolent, útil o inútil d’una
forma absoluta, sinó que molt depèn del punt de
vista, de les circumstàncies i del context. Gràcies a
un forat present a cada pàgina, aquest llibre ens
proposa un joc de perspectiva i ens convida
posar-nos en el lloc dels altres. Llegint les seves
pàgines, acompanyarem aquesta família al voltant
del dia fins arribar a l’última pàgina on podrem resoldre un petit misteri narratiu. Un llibre per
aprendre a pensar d’una manera lúdica.

De 6 a 8 anys
Un poco valiente
Nicola Kinnear
32 pàg.
ISBN: 978-849107-972-9
Preu: 14,94€
Idioma: Castellà
Lolo es un conejito muy casero que está a punto de
descubrir lo valiente que es. Ya es hora de que salga
de su madriguera, pero no quiere. Sin embargo, allí
afuera hay un mundo increíble. Si solo pudiera reunir el
valor suficiente para salir… Este divertido cuento nos
enseña que somos mucho más valientes de lo que
pensamos.Una historia reconfortante sobre cómo
superar los miedos.

Vols ser el meu amic?
Amy Hest
Il·lustracions: Jenni Desmond
ISBN: 978-84-17673-11-6
48 pàg.
Idiomes: Català i castellà
Preu: 14,90 €
És difícil fer amics? A vegades no ens adonem que podríem
trobar un gran amic molt a prop. Il·lustrat per la prestigiosa
Jenni Desmond. La conilleta Lola i el ca Simó són veinats,
però no es parlen, ni tan sols és saluden, segurament per
timidesa… cada un es dedica als seus assumptes i no es
decideixen a comunicar-se. Fins que…
Una història amb encant i ben narrada, sobre la incomunicació
i la importància de l’amistat.

La bufanda roja
NICOLÁS SCHUFF
ISBN: 9788417028138
36 pàg.
Idioma: Castellà
Preu: 14 €
Félix perdió su querida bufanda en el parque.Era larga
y roja.¿Dónde estará?¿Quién se la habrá llevado?
La bufanda roja es un álbum para entender que todo
cambia pero nada se pierde, y que aquello que tejió el
amor continúa siempre con nosotros, aunque a veces
se aleje para volver transformado.

De 8 a 10 anys
La meva super família
Gwendoline Raisson
Il·lustrat per Magali Le Huche
ISBN: 978-84-17749-04-0
48 pàg.
Idioma: Català i castellà
Preu: 18,90 €
Les famílies contemporànies són… un embolic! Amb gran
sentit de l’humor, Gwendoline Raisson i Magali Le Huche
il·lustren el clàssic “cada família és un món” a través de la
superfamília del Tomàs i des d’un punt de vista nou i
actual.
Trobem germanastres i germanes, cosins a l’altra banda
del món o que encara no han sortit de l’ou, minitiets, un
pare que va creixer amb dues mares, un Iaioesquí campió en totes les modalitats… En
resum, una superfamília que creix a cada pàgina!
És possible que en acabar la lectura seguim igual de confosos que al principi, però una cosa
és ben segura: el nostre concepte de “família normal” haurà canviat.
“La idea de família normal ha canviat. Descobreix-ho amb el Tomàs a través de les
pestanyes que es despleguen, les finestres que s’obren i les pàgines que s’allarguen.

Ser o no ser una poma
YOSHITAKE, SHINSUKE
ISBN: 978-84-947733-6-5
32 pàg.
Idiomes: Català i castellà
Preu: 13,90 €
Els petits sempre s’estan fent preguntes perquè hi ha
moltes coses que desconeixen. Però a vegades no fa nosa
qüestionar-se allò que sembla evident. Els
interrogants, els dubtes, posen en tensió el nostre cervell,
provoquen milions de connexions neuronals i l’exerciten
per desenvolupar el coneixement. Fins i tot un objecte tan
recognoscible com una poma pot disparar la nostra ment i
ser l’origen d’una extraordinària divagació que, en el cas
del nostre protagonista, el porta a plantejar-se «I si fos el
meu rererererebesavi, que s’ha reencarnat en una poma i m’ha vingut a veure» o «potser
tots són pomes excepte jo».

L’enemic
Davide Cali
Il·lustrador: Serge Bloch
ISBN: 9788493676605
64 pàg.
Idiomes: Català i castellà
És la guerra. Dues trinxeres enmig del no-res. Dos bàndols
que es vigilen mútuament i el temps que passa. Sensació
d'abandonament. L'enemic és cruel, l'enemic no té pietat, la
guerra és culpa seva... Ho diu el Manual de l'Exèrcit. I si un
bon dia es descobreix que el Manual de l'enemic diu el
mateix? Un llibre sobre la irracionalitat de la guerra amb un
text sobri i intel·ligent de Davide Cali, i unes il·lustracions
senzilles i amb molta força de Serge Bloch.

De 10 a 12 anys
Mowgli de la selva
KIPLING, RUDYARD
ISBN: 978-84-479-3748-6
64 pàg.
Idiomes: Català i castellà
Preu: 16,71€
Mowgli, el cadell d'home adoptat pels llops, aprèn la Llei
de la Selva amb l'os Baloo i Bagheera, la pantera. Gràcies
a l'ajuda de tots dos aconseguirà adaptar-se a la nova llar
i escapar de les urpes del temut Shere Khan, el tigre.
A dins hi trobareu 6 escenes meravelloses en cartolina
retallada.

Un món de dones extraordinàries
Eva Prada
ISBN: 9788416844807
88 pàg.
Idiomes: Català i castellà
Preu: 17,95 €
Et convidem a fer un viatge pels cinc continents, a través de les
diferents èpoques de la humanitat, per descobrir les biografies
de dones que van marcar la història. En aquest viatge
coneixeràs molts noms propis que no haurien d’haver caigut mai
en oblit.
A més a més, gràcies als mapes i les cronologies que inclou
l’obra, podràs ubicar fàcilment aquestes dones extraordinàries
en el lloc i el moment històric en què van viure.
Podeu llegir un fragment del llibre clicant al següent enllaç:
https://animallibres.cat/tl_files/pdfs/fragments/9788416844807_FR.pdf

De 12 a 14
L’origen de les espècies
Charles Darwin
Adaptació de Sabina Radeva
ISBN: 9788417222314
64 pàg.
Idiomes: Català i castellà
Preu: 19’90€
Esplèndida adaptació del clàssic de Charles Darwin sobre
la teoria de l’evolució, una magnífica edició il·lustrada que
ajunta: rigor científic, claredat explicativa i atractiu, gràcies
al seu plantejament divulgatiu i les lluminoses
il·lustracions. Un llibre de referència, molt valuós per a les
biblioteques escolars i familiars.

Un tío en parís
Paloma Bordons
ISBN: 978-84-683-3605-3
220 pàg.
Idiomes: Castellà
Preu: 9,60 €
Manuel no podía imaginar que su tranquilo viaje a París para
reunirse con su tío iba a convertirse en la aventura más extraña
de su vida. Si ir a parar por error a un internado de chicas ya era
raro, piensa en lo que sería fugarse con once rebeldes y recorrer
Francia huyendo de la policía.

