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Una carrera a través  
de paisatges antàrtics 

que mantindrà en  
vil als més petits.  

Tu pots, Mare Pingüí!

Temes: família, superació, esforç, 
aventura, diversió, animals, 
maternitat, tendresa.

Del mateix AUTOR:

Es Gl Eu

3+

14,90 € · 48 pàgines · 250 x 260 mm
ISBN Català: 978-84-19253-64-4

La Mare Pingüí surt a buscar el sopar. Salta, neda, 
escala un penya-segat relliscós i passa de puntetes... 
al costat d’unes ferotges foques que dormen! La 
Petita Pingüí la mira des de lluny i pregunta: 
«Tornarà aviat la mare?». «Segur que sí», li respon 
el Pare Pingüí.

Aconseguirà la Mare Pingüí reunir-se amb la seva 
família a temps per sopar?

Un divertit i emocionant homenatge a totes  
les mares, del bestseller internacional  
Chris Haughton.

famíliaLA MARE PINGÜÍ ÉS LA MILLOR
Chris Haughton



Una història que  
farà riure de valent als 
més petits. La parella 
perfecta d’El pet més 

gran del món.

Temes: caca, concurs, riure, animals, imaginació.

Del mateix AUTOR i IL·LUSTRADORA:

Es Es Gl EuAn

3+

15,90 € · 48 pàgines · 280 x 240 mm
ISBN Català: 978-84-19607-11-9

El cavall pensa que la seva caca és la millor de 
l’univers, però la vaca pensa el mateix de la seva. 
Però el porc, la cabra i l’ànec no hi estan d’acord... 
Quina deu ser la millor caca de l’univers?  
Els animals decideixen organitzar un concurs  
de caques! 

Avisen a tot el món i, arribat el gran dia, resulta que 
s’hi han apuntat un munt d’animals. Hi ha caques 
de tota mena: rodonetes, grosses, planes i fins i tot 
de quadrades... També hi ha caques sorpresa, de les 
que ningú s’espera! Qui en serà el guanyador?

Després de l’èxit internacional d’El pet més  
gran del món, ens arriba aquest eixelebrat 
concurs de caques d’animals i... d’algun altre 
curiós participant.

humorEL GRAN CONCURS DE LA CACA
Rafael Ordóñez · Laure du Faÿ



Totes les famílies 
són diferents, però 
totes comparteixen 
una característica 
essencial: l’amor.

Temes: amor, família, pares, mares, monoparentalitat, homoparentalitat, casa, barri, 
món, avis, àvies, entorn.

Es

3+

14,90 € · 32 pàgines · 245 x 270 mm
ISBN Català: 978-84-19253-86-6

“Això és casa nostra. És molt gran! Però no és tan 
gran com l’amor que sento per tu”. 

Un recorregut pels diferents tipus de famílies: 
monoparentals, homoparentals, amb diferents 
germans, avis... i pels llocs en què viuen: casa seva, 
el seu barri, la seva ciutat, el món, l’univers... Tant se 
val com sigui de gran tot, l’amor de les famílies pels 
seus fills i filles sempre és més gran.

L’amor que se sent per un fill o una filla és la cosa 
més gran que hi ha, més que una ciutat, que un 
planeta o que l’univers sencer! 

Un àlbum il·lustrat per explicar de nou als més 
petits que no hi ha res més gran que l’amor que 
sentim per a ells.

famíliaL’AMOR MÉS GRAN DE TOTS
Megan Jacobson · Beck Feiner



José Carlos  
Andrés i Alessandro 

Montagnana ens 
porten una inspiradora 

història per llegir 
abans de dormir.

Temes: sabana, animals, dormir, son, nit,  
cançó de bressol.

Del mateix IL·LUSTRADOR:

Es EsAn

3+

15,90 € · 48 pàgines · 260 x 260 mm
ISBN Català: 978-84-19253-78-1

És de nit, però el Petit elefant no vol dormir. El 
seu pare li canta la cançó en què els animals fan 
silenci i dormen: la serp, la zebra, la hiena, l’estruç 
o el cocodril «Fan xxt, fan xxt». La Petita elefant 
insisteix a jugar fins que a la fi el Pare elefant 
aconsegueix que s’adormi. Però aleshores succeeix 
una cosa inesperada…

Quan la nit arriba a la sabana, els animals se’n 
van a dormir. Però el Petit elefant... vol jugar! 

famíliaVULL JUGAR ABANS DE DORMIR
José Carlos Andrés · Alessandro Montagnana



La història, l’origen i 
el desenvolupament 
del cul, tractat amb 

molt d’humor. Perquè 
els culs són molt 

necessaris i, a més a 
més, ens fan riure. 

Temes: cos, humor, aprenentatge, diversió,  
història, llibre divulgatiu.

Del mateix IL·LUSTRADOR:
Es Es Gl EuAn

4+

16,90 € · 48 pàgines · 260 x 315 mm
ISBN Català: 978-84-19607-20-1

No sabem gran cosa dels culs. En aquest llibre 
divulgatiu descobrirem la seva història, parlarem 
dels culs humans i dels culs del món animal, dels 
tipus de culs que hi ha i dels colors que poden 
arribar a tenir! 

Sabies que tenir cul ens fa més intel·ligents? Has 
sentit a parlar dels culs catapulta? No hi ha dos culs 
iguals, per això és important conèixer-los bé.

Saps gaires coses dels culs? Per a què serveixen? 
Sempre n’hem tingut un? Els animals també  
tenen culs? Un llibre que combina informació i 
humor perquè ens divertim parlant de... culs!  
No te’ls perdis!

humorEL LLIBRE DELS CULS
Eva Manzano · Emilio Urberuaga



Ser una maga 
exigeix una gran 

responsabilitat. Pots 
fer encanteris, però 
també has de saber 

desfer-los…

Temes: maga, màgia, família, gelosia, 
germans, diversió.

De la mateixa IL·LUSTRADORA: Es EsAn

3+

15,90 € · 40 pàgines · 250 x 290 mm
ISBN Català: 978-84-19253-68-2

La Llúcia, la petita maga, agita la seva vareta i 
passen coses divertidíssimes. Però, un dia, el seu 
germanet li arranca unes pàgines del seu llibre. La 
Llúcia s’enfada i se li acut una idea... Mou la seva 
vareta i diu: «Abracadabra!». En quin animal es 
transformarà el petit Leo?

Una divertida història sobre l’amor que hi ha entre 
germans, malgrat les enrabiades! 

«Abracadabra!», diu la Llúcia, la petita maga, i 
una gerra d’aigua s’omple de granotes! Les coses 
avorrides es converteixen en divertides quan es 
fan encanteris.

famíliaLA PETITA MAGA
Susanna Isern · Amélie Graux



Dedicat a tots els 
mestres que estimen 

la seva professió i que 
cuiden, ensenyen i 

inspiren a les nostres 
filles i fills.

Temes: professors, col·legi, investigació, 
llegir, amistat, joc.

Luis Amavisca        Mar Ferrero

Luis Am
avisca     M

ar Ferrero

Skunk, Squirrel, Fox, Bear Cub, Duck, Frog, and Rabbit
really love their teacher, Miss Gazelle.

In her classroom, they get to learn, have fun, dance, tell stories…

But one day when they come to school, Miss Gazelle’s not there.
What could have happened to her?

USD 17.99                     www.nubeocho.com

W
E LOVE YOU , TEACHER

També disponible  
en ANGLÉS:

Es Es Gl EuAn

3+

15,90 € · 40 pàgines · 275 x 255 mm
ISBN Català: 978-84-19607-05-8

La mofeta, l’esquiroleta, el guillot, l’osseta, l’ànec, la 
granota i el conill cada matí van a l’escola amb un 
somriure, perquè la seva mestra gasela és la millor. 
Els ensenya a llegir, a cantar, a ballar... i, a més a 
més, els escolta i els comprèn. Però, un dia, quan 
arriben a classe, no hi ha ningú esperant-los. 

On és la mestra gasela? Què li ha passat?  
La mofeta, l’esquiroleta, el guillot, l’osseta, l’ànec,  
la granota i el conill decideixen anar a casa seva  
a investigar.

La mestra gasela aconsegueix que els nens i nenes 
de la seva classe vagin a l’escola feliços. El que 
més els agrada a tots és que la seva professora els 
llegeixi històries fantàstiques.

amistatT’ESTIMEM, MESTRA!
Luis Amavisca · Mar Ferrero



Un homenatge a  
l’espera i als preparatius 

per rebre un nou 
membre a la família.

Temes: família, espera, pares, mares, adopció, preparatius.

Es

3+

14,90 € · 48 pàgines · 215 x 219 mm
ISBN Català: 978-84-19607-33-1

A mesura que creix el desig de tenir un fill o una 
filla, també ho fan els reptes que han d’afrontar 
aquesta parella d’elefants. I només després de fer 
molts plans, i d’una amarga decepció, el desig es 
converteix, a la fi, en realitat.

Una dolça i senzilla història que celebra la 
profunda alegria de convertir-se en pare o mare.

Els llibres de Matthew han estat reconeguts com a 
millors seleccions de l’any pel The New York Times, 
The Washington Post i The Boston Globe, i el seu 
primer llibre il·lustrat, Wolf in the Snow, va rebre un 
premi d’honor Boston Globe-Horn Book  
2017 i la Medalla Caldecott 2018.

musicalfamíliaUNA FAMÍLIA COMENÇA AMB UN DESIG
Matthew Cordell



Acompanya en Milo 
i en Llop en la seva 
divertida aventura.  
És difícil escriure  

una història?

Temes: escriure, contes, imaginació, dibuixar, família, demanar 
ajut, aprendre, aventures, compartir, germans.

De les mateixes AUTORES:
Es

3+

14,90 € · 40 pàgines · 230 x 270 mm
ISBN Català: 978-84-19253-80-4

En Milo vol un conte especial, un que sigui només 
per a ell. És per això que decideix escriure’n un! 
Però té un problema: no sap per on començar...

Amb una mica d’ajuda, la història d’en Llop, el  
jove explorador, es converteix en una aventura 
increïble. El seu pare, la seva mare, la seva àvia  
i els seus germanets l’ajuden a escriure-la, i així 
en Milo aprèn que el més divertit dels contes és 
compartir-los!

Les autores de La Lola busca l’arc de Sant Martí 
ens porten un llibre sobre la imaginació. Com 
s’escriu un conte? Tothom podria fer-ho?

aventuresEN MILO ESCRIU UN CONTE
Naomi Jones · Gómez



Gravel desmunta 
mites relacionats amb 
la identitat de gènere 

d’una manera senzilla i 
amb molt d’humor.

Temes: identitat de gènere, nens-nenes-nenis, sexe, normes, 
pronoms, professions, amor, família.

També disponible en CASTELLÀ:

Es

4+

15,90 € · 40 pàgines · 200 x 255 mm
ISBN Català: 978-84-19607-27-0

Els monopatins són només per a nois? Els dinosaures 
també? Només les noies poden tenir cura dels 
nadons? Les dones només es poden casar amb homes? 

Hi ha moltes qüestions sobre la identitat de 
gènere que, sovint, donem per fetes. Però qui va fer 
aquestes normes? De veritat cal que les seguim? 
Aquest àlbum il·lustrat pretén ensenyar als infants 
que un altre món és possible: un món en què tots 
visquem en igualtat de condicions i se’ns estimi i 
respecti, siguem qui siguem, i siguem com siguem o 
com ens sentim.

Un àlbum il·lustrat valent en què la internacional 
Elise Gravel planteja preguntes sobre identitat 
de gènere per a infants. Oi que seria fantàstic que 
tots poguéssim ser qui som sense que es tingués en 
compte el nostre gènere?

ELISE GRAVEL amb MYKAELL BLAIS

ELISE G
RA

V
EL am

b M
Y
K
A
ELL BLA

IS

Oi que seria fantàstic viure en un món en què tots 
poguéssim ser nosaltres mateixos?

USD 17.99                     www.nubeocho.com

igualtatEL ROSA, EL BLAU I TÚ
Elise Gravel · Mykaell Blais



Una vegada era...  
un conte sobre 
l’increïble món  

que s’amaga a les 
llibreries.

Temes: ratolí, llibres, gana, amistat, llibreria, llibretera.

Del mateix AUTOR:

Es EsAn

3+

15,90 € · 36 pàgines · 265 x 240 mm
ISBN Català: 978-84-19607-29-4

El ratolí Simenon és petitó, orellut, baixet i bigotut. 
A més a més, sempre té molta gana. Però res del 
que prova el sacia, fins que arriba a una llibreria 
i es menja les pàgines dels llibres. Per primera 
vegada, sent l’estómac ple. La llibretera i el ratolí 
arriben a un acord: ella li llegirà històries i ell 
l’ajudarà a la llibreria.

Un àlbum il·lustrat sobre l’amor per la lectura i 
un bonic homenatge a les llibreteres, llibreters, 
bibliotecàries i bibliotecaris.

Una història d’amistat entre una llibretera i un 
ratolí amb molta fam d’històries.

amistatEL RATOLÍ QUE MENJAVA CONTES
José Carlos Andrés · Katharina Sieg
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