


NubeOcho neix com una editorial compromesa, especialitzada en àlbum il·lustrat i literatura infantil. Els nostres llibres 

promouen una actitud de respecte per totes les formes de diversitat. Són també un mitjà divertit per tenir un primer contacte 

amb experiènces i sentiments que no són fàcils d’entendre per als més petits.

NubeOcho aborde temàtiques divertides i temàtiques necessàries. Parlem d’igualtat i diversitat, d’educació emocional, d’empatia… 

i el nostre llenguatge és una mescla de paraules, colors, riures i música. 

En NubeOcho treballem amb grans escriptores i escriptors i amb prestigioses il·lustradores i il·lustradors. Tenim un compromís 

amb la qualitat i ens encanta la màgia que succeeix entre les paraules i les imatges. 

Publiquem els nostres llibres en castellà, italià, anglès i català; però també s’han traduït al francès, alemany, coreà, xinès, holandès, 

polonès, croat o eslovè. Ens emociona quan els nostres llibres viatgen pel món!

www.nubeocho.com · info@nubeocho.com



UNA MICA PERDUT
Pilar Serrano · Agnese Baruzzi

+2 anys · 15,90 € 
40 pàgines · 250 x 260 mm
ISBN: 978-84-17673-14-7

Temes: perdre’s, animals, mare, niu, buscar, 
valentia, família.

NOVETAT:  ABRIL 2019

El mussolet s’ha perdut i no troba a la seva mare. L’esquirol 
l’ajudarà. Aconseguirà el mussolet tornar al seu niu? Trobarà el 
mussolet a la seva mare?

CAT

Tendresa i somriures per igual.

Tindrem més llibres 
de Chris Haughton 
aquesta TARDOR!!

Més de 600.000 llibres venuts. 

Una petita obra mestra. 



EL DIA EN QUÈ VAS ARRIBAR
Dolores Brown · Reza Dalvand

+4 anys · 14,90 € 
36 pàgines · 220 x 290 mm 
ISBN en català: 978-84-17173-04-8
ISBN en anglès: 978-84-17673-02-4

NOVETAT: MARÇ 2019

Temes: adopció, família, fills, 
amor, tendresa, espera, poesia.

Els fills adoptius són molt desitjats. Una dolça història que 
explica l’espera dels pares adoptius, l’arribada de la nena o 
el nen i la felicitat de la família. Un àlbum com no n’hi ha 
gaires que parla de l’adopció d’una manera molt bonica. 
Un llibre tant tendre com necessari.

CAT ENG

THE DAY OF 

YOUR ARRIVAL

Realitzat amb l’ajuda d’educadors 

infantils i psicòlegs.

De l’autora de LES PRINCESES MÉS VALENTES



ADOPTEM UN DINOSAURE!
José Carlos Andrés · Ana Sanfelippo

+4 anys · 15,90 € 
40 pàgines · 275 x 255 mm 
ISBN en català: 978-84-17673-50-5
ISBN en anglès: 978-84-17123-63-5

L’Ale vol un animal de companyia: un gos, un gat, una gallina, un elefant... 
Però els seus pares NO volen animals a casa.

Un dia, la nena es troba un ou gegantí al parc i se l’endú a casa, el cuida, 
l’abraça. Quan l’ou es trenca…

Temes: dinosaures, animals de companyia, amistat, 
capritx, família, desitjos, sorpresa.

És senzill tenir un dinosaure? Vet aquí la 

història de l’Ale i el seu saltasaure. Què 

pensarà la gent quan el coneguin?

CAT ENG

ADOPTING A 

DINOSAUR

NOVETAT: MARÇ 2019



Una vegada hi havia un pirata molt petit, molt petit, anomenat 
Serafí. El dia en què en Serafí i la seva tripulació van arribar a l’illa 
d’Atxim, nassos de totes les mides van començar a atacar-los amb... 
esternuts i mocs!

L’ILLA DES MOCS
Alicia Acosta · Mónica Carretero

+4 anys / 14,90 € 
40 pàgines · 250 x 250 mm 
ISBN en català: 978-84-17123-89-5
ISBN en anglès: 978-84-17123-91-8

Temes: amistat, aventura, pirates, 
autoestima, valors.

NOVETAT: MARÇ 2019

El petit pirata Serafí i la seva 

tripulació s’enfronten a nassos 

gegants i mocs, molts mocs!

CAT ENG

THE BIG  

BOOGER BATTLE



El petit pirata Serafí estava cansat. Sempre havia d’estar atent que 

no el trepitgessin i fessin d’ell una truita de pirata. Al final, es va 

inventar una frase que repetia sempre que li calia:

Compte amb mi,
el pirata Serafí,
soc petit i estic aquí!

EL PETIT PIRATA SERAFÍ
Alicia Acosta · Mónica Carretero

+4 anys / 14,90 € 
40 pàgines · 250 x 250 mm
ISBN en català: 978-84-17673-16-1
ISBN en anglés: 978-84-945415-0-6

NOVETAT: MARÇ 2019

Una vegada hi havia un pirata 

tan petit, tan petit que li deien 

el petit pirata Serafí.

CAT ENG

LITTLE CAPTAIN JACK

Temes: amistat, aventura, 
pirates, autoestima, valors.



NO HE ESTAT JO!
Daniel Fehr · Pauline Reeves

+3 anys · 14,90 € 
40 pàgines · 260 x 260 mm 
ISBN en català: 978-84-17123-96-3
ISBN en anglès: 978-84-17123-94-9

Temes: humor, responsabilitat, entremaliadures, 
amics, por, riure.

NOVETAT:  MARÇ 2019

«No he estat jo!», «Jo tampoc!». Aquests nens són una mica 
tramposos… Quan fem alguna cosa dolenta, diem que hem 
estat nosaltres? És fàcil admetre-ho?

Entremaliadures amb 

pintura. Qui ha estat?

CAT ENG

IT WASN’T ME!

“No vull saber qui no ho ha fet, vull saber qui ho ha fet!”



VOLS SER EL MEU AMIC?
Amy Hest · Jenni Desmond

+3 anys · 14,90 € 
48 pàgines · 230 x 270 mm 
ISBN: 978-84-17673-11-6

Temes: amics, timidesa, tendresa, animals, estel fugaç.

NOVETAT:  MARÇ 2019

La Lola està una mica sola i el Simó, també… A cap dels dos se li ha 
acudit que podrien ser amics.

CAT

Il·lustrat per la prestigiosa Jenni 

Desmond. Fer amics potser és més fàcil 

del que pensem.

És difícil fer amics? A vegades no ens adonem que 

podríem trobar un gran amic ben a prop.



NOVETAT:  FEBRER 2019

LA GRAN FESTA DE LES OLORS
Pato Mena

+5 anys · 15,90 € 
48 pàgines · 250 x 290 mm 
ISBN en català: 978-84-17673-05-5

Què son les disfresses de fragàncies? 

Vine a la festa del talp Meravella i 

descobreix-ho!

Temes: olfacte, riure, disfresses, festa, sentits, 
sensorialitat, humor, perill, detectiu.

Com es disfressen els talps? Vine a descobrir-ho a la gran festa 
del talp Meravella. I a més a més… Saps què passaria si es colés 
una perillosa mostela a la festa? Una mostela que només pensa 
a menjar-se un parell de talps ben grassonets.

CAT



VISCA LES UNGLES DE COLORS!
Luis Amavisca · Alicia Acosta · Gusti

+4 anys · 14,90 € 
36 pàgines · 250 x 250 mm
ISBN: 978-84-17673-12-3

Temes: acceptació, valentia, diversitat, tolerància, llibertat, 
respecte a la diferència, rols de gènere.

A en Joan li agradava pintar-se les ungles i quan se’n van riure d’ell a 
l’escola, el seu pare va decidir recolzar-lo i pintar-se-les ell també. 

CAT

Una història inspirada en 

fets reals.

–Verd amb marró? Massa trist! 

–Groc i rosa? Nooo! 

–Pistatxo i taronja! Aquestes sí que combinen bé!



EL DIT AL NAS
Paula Merlán · Gómez

+3 anys · 15,90 € 
44 pàgines · 260 x 260 mm 
ISBN en català: 978-84-17123-80-2
ISBN en anglès: 978-84-17123-78-9

Temes: humor, diversió, mocs, amistat, 
creixement, imaginació.

A la Sofia li ha crescut el nas! Ja l’hi havien dit els seus pares. I és 
que aquesta nena no para de ficar-se el dit en el nas. Tant se’l burxa 
que el seu dit, a dins, s’hi ha fet una veritable casa: un saló, una 
cuina amb menú degustació…

CAT ENG

THE FINGER 

AND THE NOSE

Ficar-se el dit en el nas pot tenir 

efectes secundaris.

Una divertidíssima història de Paula Merlán i Gómez.



QUÈ ÉS AQUEST SOROLL?
A. H. Benjamin · Merel Eyckerman

+3 anys · 14,90 €
32 pàgines · 260 x 260 mm
ISBN en català: 978-84-17123-57-4 
ISBN en anglès: 978-84-17123-55-0

Temes: germà nouvingut, fantasia, imaginació, humor, 
joc, intriga, animals.

Quan el nostre petit protagonista sent sorolls estranys a casa, s’imagina 
qui pot grunyir així: un ós enorme, un lleó, un drac, un ogre, un cuc 
gegant... Qui gruny així? 

De vegades, els sons més estranys 

els pot fer algú molt petitó.

CAT ENG

WHAT’S THAT 

TERRIBLE GROWL?



L’ESTEL DEL TALP
Britta Teckentrup

+4 anys · 16,00 €
44 pàgines · 245 x 245 mm
ISBN en català: 978-84-17123-66-6

Temes: estels, cel, compartir, animals, imaginació, poesia, sentiments.

Una nit, el Talp desitja tenir tots els estels del cel. De sobte, succeeix una 
cosa màgica i aconsegueix endur-se’ls al seu cau. Ell és feliç així, però què 
serà dels altres animals? Com se sentiran quan vegin el cel sense estels? 

CAT

De la mà de Britta Teckentrup, l’autora 

de L’arbre dels records ens arriba un 

relat divertit i alhora poètic.

El Talp s’adonarà que ha estat egoista quedant-se amb tots els estels.  

A més a més, és millor compartir-los.



L’ARBRE
DELS RECORDS

BRITTA TECKENTRUP

L’ARBRE DELS RECORDS
Britta Teckentrup

+4 anys · 16,00 € 
32 pàgines · 250 x 250 mm 
ISBN en català: 978-84-943691-8-6

Temes: òbit, dol, memòria, tristesa, consol, amistat.

Le Guineu havia tingut una vida llarga i feliç, però ara estava cansada. 
Va observar el seu estimat bosc una última vegada i es va quedar 
adormida per sempre més. 

CAT

Aquest conte, dolç i reconfortant, 

celebra la vida i tots els records que 

romanen en nosaltres després de la 

mort d’un ésser estimat.



LA RATOLINETA I EL MUR VERMELL 
Britta Teckentrup

+4 anys · 14,90 € 
44 pàgines · 245 x 245 mm 
ISBN en català: 978-84-17123-18-5

Temes: murs, diversitat, llibertat, igualtat, imaginació, 
poesia, sentiments.

El mur vermell sempre havia estat allà. Els amics de la Ratolineta 
no sabien per què.
Desconeixien què hi havia a l’altre costat. I això els feia por. Però la 
Ratolineta era curiosa de mena i volia esbrinar tant sí com no què 
hi havia darrere del mur vermell.

CAT

Quan fem front a les nostres pors, 

descobrim la llibertat.



EL MEU ÓS GRAN, EL MEU  
ÓS PETIT I JO
Margarita del Mazo · Rocio Bonilla

+3 anys · 15,90 €
36 pàgines · 240 x 310 mm
ISBN en català: 978-84-17123-52-9
ISBN en anglés: 978-84-17123-50-5

Temes: tendresa, família, pare, amistat, poesia, 
naturalesa, hivern, solidaritat.

És bo tenir un ós, però la protagonista d’aquesta història en té dos: el 
gran posseeix la força d’un gegant i el petit és suau com el cotó.

CAT

Una poètica història dedicada al pare.

MY BIG BEAR, MY 

LITTLE BEAR AND ME

ENG

Acompanya a la nostra protagonista al llarg del seu divertit dia 

de la mà dels seus dos óssos.



La princesa Nin és bombera i la princesa Zoe, astronauta; la 
princesa Cristina du un pegat a l’ull però és la millor jugant a 
futbol; la princesa Manuela està jubilada; i la princesa Liang va en 
cadira de rodes i és traductora.

LES PRINCESES MÉS VALENTES
Dolores Brown · Sonja Wimmer

+5 anys · 16,00 €
44 pàgines · 260 x 300 mm
ISBN en català: 978-84-17123-40-6
ISBN en anglés: 978-84-17123-38-3

Temes: igualtat, visibilitat, diversitat, 
drets de les nenes, dones feminisme, 
poesia, tendresa.

CAT

I tu, coneixes alguna 

princesa valenta?

THE TRULY BRAVE 

PRINCESSES

ENG

Aquestes són algunes de les princeses més valentes. 
Vine a conèixer-les i descobriràs moltes altres 
princeses valentes al teu voltant.



AIXÒ NO ÉS NORMAL!
Mar Pavón · Laure du Faÿ

+3 anys · 13,90 € 
40 pàgines · 250 x 290 mm
ISBN en català: 978-84-944318-7-6
ISBN en anglés: 978-84-944318-8-3

Temes: autoestima, diversitat, 
amistat, superació, gelosia, 
diversió, humor.

L’elefant tenia una trompa molt, molt llarga… llarguíssima!

Amb ella ajudava als seus amics, però l’hipopòtam sempre en feia burla. 

Això no és normal!

Però què és “normal”?

CAT

Majúscules per als primers lectors.

THAT’S NOT NORMAL!

ENG

SELECCIÓ 2016  
THE WHITE RAVENS



GILDA, L’OVELLA GEGANT
Emilio Urberuaga

+4 anys · 15,90 € 
44 pàgines · 250 x 320 mm
ISBN en català: 978-84-17123-34-5
ISBN en anglés: 978-84-17123-24-6

Temes: tendresa, somni, diversitat, 
empatia, amistat, maltractament 
animal, ecologia. 

La Gilda, l’ovella gegant, s’escapa de la muntanya en què viu. 

En arribar a la gran ciutat, viurà una increïble aventura.

Però trobarà la Gilda una nova llar?

CAT

En el seu 25è aniversari, Gilda, l’ovella 

gegant es publica per primera vegada 

en català.

GILDA THE 

GIANT SHEEP

ENG

Gilda, l’ovella gegant es va publicar fa vint-i-cinc anys 
a Alemanya, Holanda i Itàlia. Emilio Urberuaga ha 
revisitat la història sent fidel a l’original.



DANIELA LA PIRATA
Susanna Isern · Gómez

+4 anys · 14,90 €
44 pàgines · 280 x 240 mm
ISBN en català: 978-84-17123-41-3
ISBN en anglés: 978-84-17123-12-3

Temes: masclisme, igualtat, 
diversió, pirates, tresors, humor.

La Daniela somia ser pirata del Caiman Negre, però sembla que aquests 
pirates són una mica masclistes.

El capità Orellatallada posarà unes proves molt difícils a la Daniela. 
Aconseguirà ser pirata del Caiman Negre?

CAT

Els pirates del Caiman Negre no volen 

noies al seu vaixell.

Què passarà quan arribi la Daniela?

DANIELA THE PIRATE

ENG



EN BOGO, EL GIULLOT QUE 
HO VOLIA TOT
Susanna Isern · Sonja Wimmer

+4 anys · 14,90 € 
40 pàgines · 260 x 240 mm
ISBN en català: 978-84-17123-42-0
ISBN en anglés: 978-84-944446-6-1

Temes: complexos, únic, 
diversitat, fantasia, animals, 
faula, valors. 

En Bogo el guillot vivia entre les branques d’un gran arbre.

Un dia va decidir que inventaria coses meravelloses per tenir 
tot el que volgués. Amb aquest llibre abordem temes com la 
diversitat i els complexos. 

CAT

Selecció Junior Library Guild.

BOGO THE FOX WHO 

WANTED EVERYTHING

ENG

Una divertida història per ensenyar-nos que les 
qualitats que cadascú de nosaltres tenim són 
úniques i ens fan especials. 



El Teixó ha perdut el seu osset de peluix i està molt trist. 

El seu amic Ós l’ajudarà a trobar-lo. Plegats, buscaran en el prat, 
els matolls, el llac… El trobaran?

UNA GRAN AJUDA 
Daniel Fehr · Benjamin Leroy

+3 anys · 14,90 € 
36 pàgines · 215 x 270 mm
ISBN en català: 978-84-17123-32-1
ISBN en anglés: 978-84-17123-21-5

Temes: amistat, compartir, solidaritat, animals, 
pèrdua, tristesa, emocions, ironia. 

CAT

Una emocionant i divertida història sobre 

la força de l’amistat.

A BIG HELP

ENG

L’Ós no es rendirà. Deixarà d’estar trist el Teixó?



El mico és qui va tenir la idea de fer aquest gran concurs. Un concurs 
de pets a la jungla, en què participaran l’elefant, el lleó, la zebra, 
l’hipopòtam, el rinoceront... Qui en serà el guanyador?

EL PET MÉS GRAN DEL MÓN
Rafael Ordóñez · Laure du Faÿ

+4 anys · 15,90 €
44 pàgines · 280 x 240 mm
ISBN en català: 978-84-17123-68-0
ISBN en anglés: 978-84-945971-4-5

Temes: diversió, imaginació, animals, 
riure, jungla.

CAT

A la jungla se celebrarà un 

“concurs molt especial”. 

THE WORLD’S 

BIGGEST FART

ENG



Buscar és una història que ens ajuda a valorar les coses que tenim 
a prop i que, de vegades, no veiem. A través de les il·lustracions 
pots treballar l’observació, trobar vocabulari i números, i conèixer 
molts personatges diversos.

BUSCAR 
Olga de Dios

+3 anys · 14,90 € 
40 pàgines · 245 x 225 mm 
ISBN en català: 978-84-942929-7-2
ISBN en anglés: 978-84-942929-8-9

Temes: cerca, emocions, diversitat, sorpresa, 
descripció, vocabulari.

CAT

Llibre Look & Find. Il·lustracions per treballar 

l’observació amb els més petits.

SEARCHING

ENG

T’animes a BUSCAR?



LES PORS DEL  
CAPITÀ CACÚRCIES
José Carlos Andrés · Sonja Wimmer

+4 anys · 15,90 € 
40 pàgines · 250 x 290 mm 
ISBN en català: 978-84-943691-3-1
ISBN en anglés: 978-84-943691-4-8

Temes: por, riure, superació, pirates,
diversió, aventures.

El capità Cacúrcies era el més valent de tots els pirates, però fa poc va 

començar a tenir por de tot. Fins i tot de la seva ombra.

En el vaixell del fantasma dels ulls blaus, el Cacúrcies haurà de fer front 

al fantasma del vaixell, a un vampir… i fins i tot a un home llop!

CAT

Una divertida història de por perquè 

te la treguis de sobre.

THE JOURNEY OF 

CAPTAIN SCAREDY CAT

ENG



EN MAPATXE VOL  
SER EL PRIMER 
Susanna Isern · Leire Salaberria

+4 anys · 14,90 € 
40 pàgines · 210 x 245 mm
ISBN en català: 978-84-943691-6-2
ISBN en anglés: 978-84-943691-7-9

Temes: competitivitat, gelosia, amistat, 
superació, diversió, aventures.

En Mapatxe vol ser el primer en tot, i gairebé sempre ho aconsegueix. 

Però un dia arriba la Guineu al bosc…

CAT

De la psicòloga infantil Susanna Isern, 

autora de No m’han convidat a l’aniversari.

RACOON WANTS 

TO BE FIRST

ENG

Una divertida aventura que ens ensenya que “ser el primer” 

no és el més important. L’excés de competitivitat por ser 

negatiu i fer patir als nens.



LA LLEGENDA DE ZUM
Txabi Arnal · Roger Olmos

+6 anys · 15,90 €
40 pàgines · 230 x 290 mm
ISBN en català: 978-84-944137-2-8
ISBN en anglés: 978-84-944137-1-1

Temes: amistat, misteri, por, família, llegenda.

Una misteriosa boira embolcalla Zum cada cinc anys.

El matí següent se’n va, emportant-se una cançó, la primera flor de la 
temporada i el nen o la nena més desobedient del poble.

CAT

Un conte que revisita el clàssic de 

l’home del sac, però actualitzat.

THE LEGEND 

OF ZUM

ENG

Primer premi al llibre millor editat del 2015 del 
Ministeri d’Educació, Cultura i Esport. Categoria 
Infantil i Juvenil.



EL GOS NEGRE
Levi Pinfold

+4 anys · 15,90 € 
32 pàgines · 215 x 285 mm 
ISBN en català: 978-84-942360-7-5

Temes: por, intriga, igualtat, nena protagonista, animals, 
família, amor.

Heu sentit a parlar del Gos Negre? Explica la llegenda que només per 
mirar a aquesta esgarrifosa criatura es desencadenarien fets terribles…

Qui podria culpabilitzar a la família Esperança per tenir pànic quan el 
Gos Negre se’ls apareix davant de casa?

CAT

Premi Kate Greenaway 2013. 

Premi Kiriko 2014.

Aquesta és una història sobre tenir por. I també és una història 

sobre no tenir-ne. Tot depèn de com es miri.



NO M’HAN CONVIDAT  
A L’ANIVERSARI
Susanna Isern · Adolfo Serra

+4 anys · 14,90 € 
40 pàgines · 220 x 250 mm 
ISBN en català: 978-84-942929-1-0
ISBN en anglés: 978-84-942929-4-7

Temes: amistat, exclusió, màgia, aventures.

En sortir de classe hi ha un gran guirigall. És la festa d’aniversari d’un 
company, però hi ha algú a qui no han convidat… Descobrir que no 
t’han convidat a un aniversari pot ser motiu de tristesa. Com podem 
afrontar el fet de sentir-nos exclosos? 

CAT

De la psicòloga infantil Susanna Isern, 

autora d’En Mapatxe vol ser el primer.

I WASN’T INVITED 

TO THE BIRTHDAY

ENG

Aquesta màgica història ens ajuda a entendre que 

no sempre podem tenir-ho tot i que, de vegades, 

no tenir-ho tot pot ser positiu.



ELS GULINS
Luis Amavisca · Noemí Villamuza

+4 anys · 15,90 € 
44 pàgines · 250 x 290 mm 
ISBN en català: 978-84-942360-4-4
ISBN en anglés: 978-84-942360-5-1

Temes: natura, conservació, contaminació, 
protecció, diversió, acció.

Vine amb nosaltres al planeta Gala i descobreix totes les seves 
meravelles: els galarbres, les galatines i els galaordinadors… 
També coneixeràs als gulins, uns simpàtics alienígenes que 
intenten salvar el seu planeta.

CAT

THE GALINOS

ENG

Un llibre per a ajudar-nos a valorar la 
naturalesa i conscienciar-nos del canvi climàtic.



CARLOTA NO DIU NI PIU
José Carlos Andrés · Emilio Urberuaga

+4 anys · 14,90 € 
40 pàgines · 210 x 245 mm 
ISBN en català: 978-84-942929-4-1
ISBN en anglés: 978-84-942929-5-8

Temes: timidesa, riure, mutisme, por, 
amic imaginari, família, amor.

La Carlota no parla perquè no li cal. Tothom l’entén només amb els 
seus gestos i mirades. Un dia, perseguint al seu amic Tom, el ratolí, 
entra al rebost i la porta es tanca de cop. La nena no pot sortir del 
rebost. Què farà la Carlota? Sembla que per sortir-ne no tindrà altre 
remei que fer servir la veu.

CAT

José Carlos Andrés 
Emilio Urberuaga

CARLOTA WOULDN’T 

SAY BOO

ENG

José Carlos Andrés i Emilio 
Urberuaga parlen amb humor de la 

timidesa i el mutisme.



LA PRINCESA LI / PRINCESS LI
Luis Amavisca · Elena Rendeiro

+4 anys · 14,90 € 
40 pàgines · 240 x 250 mm 
ISBN en català/anglès: 978-84-944137-7-3

Temes: igualtat, màgia, altres cultures, llegenda, 
amor, diversitat.

La princesa Li vivia amb el seu pare, el rei Wan Tan, en un palau 
preciós. Ella estimava a la Beatriz, una noia de terres llunyanes. 
Les dues eren molt felices fins que el rei Wan Tan va fer cridar a la 
princesa. Havia arribat el dia de casar-se amb un jove de la cort.

CAT

El conte tradicional de màgia… però 

diferent. Una faula sobre la igualtat i, 

sobretot, una història d’amor.

PRINCESS LI LA PRINCESA LI
Luis Amavisca Elena Rendeiro

Bilingüe
catalá 
anglès 



SI US PLAU, SENYOR PANDA
Steve Antony

+3 anys · 14,90 € 
32 pàgines · 275 x 280 mm 
ISBN en català: 978-84-944318-1-4

Temes: educació, comportament, diversió, valors, sentiments.

El senyor Panda pregunta a diversos animals si els ve de gust una 
rosquilla. Tots responen que sí amb entusiasme, però no diuen si us 
plau ni gràcies. es mereixeran una rosquilla?

CAT

De Steve Antony, la jove promesa de la 

literatura infantil britànica.

La importància del SI US PLAU i GRÀCIES. 



LA REBEQUERIA DE LA SOFIA
Steve Antony

+3 anys · 14,90 € 
32 pàgines · 260 x 260 mm 
ISBN en català: 978-84-944318-5-2

Temes: rebequeries, sentiments, amistat, enuig, diversió.

Qui es podria imaginar que un plàtan provocaria un drama tan gran?
La Sofia no pot amb aquesta rebequeria…

CAT

Una història d’humor per analitzar 
i compartir amb els més petits els 

desencadenants de les rebequeries.

De Steve Antony, la jove promesa de la literatura infantil britànica.



La gran festa de les olors 
+4 anys · 15,90 € 
48 pàgines · 250 x 290 mm
ISBN: 978-84-17673-05-5

No he estat jo!
+3 anys · 14,90 € 
40 pàgines · 260 x 260 mm
ISBN:  978-84-17123-96-3

El dia en què vas arribar
+4 anys · 14,90 € 
36 pàgines · 220 x 290 mm
ISBN: 978-84-17173-04-8

Con el dit al nas
+4 anys · 15,90 € 
44 pàgines · 250 x 290 mm
ISBN: 978-84-17123-80-2

Adoptem un dinosaure!
+3 anys · 15,90 € 
40 pàgines · 275 x 255 mm
ISBN: 978-84-17173-50-5

Visca les ungles de colors
+4 anys · 14,90 € 
36 pàgines · 250 x 250 mm
ISBN: 978-84-17173-12-3

El petit pirata Serafí
+4 anys · 14,90 €  
40 pàgines · 250 x 250 mm 
ISBN: 978-84-17173-16-1

Una mica perdut
+2 anys · 15,90 € 
40 pàgines · 250 x 260 mm
ISBN: 978-84-17673-14-7

+3 anys · 14,90 € 
48 pàgines · 230 x 270 mm 
ISBN: 978-84-17673-11-6

L’illa dels mocs
+4 anys / 14,90 € 
40 pàgines · 250 x 250 mm 
ISBN: 978-84-17123-89-5



Una gran ajuda
+3 anys  · 14,90 € 
36 pàgines · 215 x 270 mm
ISBN: 978-84-17123-32-1

Què és aquest soroll?
+3 anys · 14,90 € 
32 pàgines · 260 x 260 mm
ISBN: 978-84-17123-57-4

Les pors del capità cacúrcies
+4 anys · 15,90 € 
40 pàgines · 250 x 290 mm 
ISBN: 978-84-943691-3-1

Les princeses més valentes
+5 anys · 16,00 €
44 pàgines · 260 x 300 mm
ISBN: 978-84-17123-40-6

El pet més gran del món
+4 anys · 15,90 €
44 pàgines · 280 x 240 mm
ISBN: 978-84-17123-68-0

L’estel del Talp
+4 anys · 16,00 €
44 pàgines · 245 x 245 mm
ISBN: 978-84-17123-66-6

L’ARBRE
DELS RECORDS

BRITTA TECKENTRUP

L’arbre dels records
+4 anys · 16,00 € 
32 pàgines · 250 x 250 mm 
ISBN: 978-84-943691-8-6

La Ratolineta i el mur vermell
+4 anys · 14,90 € 
44 pàgines · 245 x 245 mm 
ISBN: 978-84-17123-18-5

El meu ós gran, el meu  
ós petit, i jo
+4 anys · 15,90 € 
36 pàgines · 215 x 280 mm
ISBN: 978-84-17123-52-9

Gilda, l’ovella gegant
+4 anys · 15,90 € 
44 pàgines · 250 x 320 mm
ISBN: 978-84-17123-34-5



En Mapatxe vol ser el primer
+4 anys · 14,90 € 
40 pàgines · 210 x 245 mm
ISBN: 978-84-943691-7-9

Buscar
+3 anys · 14,90 € 
40 pàgines · 245 x 225 mm 
ISBN: 978-84-942929-7-2

Daniela la pirata
+4 anys · 14,90 €
44 pàgines · 280 x 240 mm
ISBN: 978-84-17123-41-3

En Bogo, el guillot que ho  
volia tot
+4 anys · 14,90 € 
40 pàgines · 260 x 240 mm
ISBN: 978-84-17123-42-0

Això no és normal!
+3 anys · 13,90 € 
40 pàgines · 250 x 290 mm
ISBN: 978-84-944318-7-6

La llegenda de Zum
+6 anys · 15,90 €
40 pàgines · 230 x 290 mm
ISBN: 978-84-944137-2-8

El gos negre
+4 anys · 15,90 € 
32 pàgines · 215 x 285 mm 
ISBN: 978-84-942360-7-5

No m’han convidat a l’aniversari
+4 anys · 14,90 € 
40 pàgines · 220 x 250 mm 
ISBN: 978-84-942929-1-0

Els Gulins
+4 anys · 15,90 € 
44 pàgines · 250 x 290 mm 
ISBN: 978-84-942360-4-4

Carlota no diu ni piu
+4 anys · 14,90 € 
40 pàgines · 210 x 245 mm 
ISBN: 978-84-942929-4-1



La princesa Li / Princess Li
+4 anys · 14,90 € 
40 pàgines · 240 x 250 mm 
ISBN: 978-84-944137-7-3

PRINCESS LI LA PRINCESA LI
Luis Amavisca Elena Rendeiro

Bilingüe
catalá 
anglès 

Si us plau, senyor Panda
+3 anys · 14,90 € 
32 pàgines · 275 x 280 mm 
ISBN: 978-84-944318-1-4

La rebequeria de la Sofia
+3 anys · 14,90 € 
32 pàgines · 260 x 260 mm 
ISBN: 978-84-944318-5-2




