l’illa dels llibres

Jennifer Berne /
Keith Bendis
Calvin, vés amb compte!
L’ocell lletraferit ha de portar
ulleres
ISBN: 978-84-16003-57-7
25 x 25 cm, cartoné, 40 p., 15 €

Un bon dia en Calvin descobreix que té problemes de vista; li
costa llegir alguns textos. Unes
ulleres molt guais l’ajudaran a veure-hi amb claredat, però
també el convertiran en motiu de befa entre els seus companys. En aquesta segona aventura, en Calvin farà servir els seus
coneixements i les seves ulleres per a en sortir-se d’un greu
problema.

Dels mateixos autors:
En Calvin no sap volar
La història d’un ocell lletraferit
ISBN: 978-84-16003-24-2
25 x 25 cm, cartoné, 36 p., 15 €

Una faula per no oblidar que els llibres són importants, però que hi ha
coses que no s’aprenen només dels
llibres.

Hildegard Müller
Els óssos amics
ISBN: 978-84-16003-69-3
29,7 x 21 cm, cartoné, 40 p., 15 €

El Punxegut, el Corbatetes
i el Morrut són tres amics
inseparables. Cada dia comparteixen jocs i recorren el
bosc buscant mel. Fins que
un dia el Punxegut troba un magnífic patinet vermell i deixa
de jugar i passejar amb els amics. Només l’interessa còrrer
amb el seu patinet. Un dia el patinet es trenca i el Puntxegut
queda ben trist. Però els seus amics tenen una bona idea.

Fernando Pérez Hernando
Armando
ISBN: 978-84-16003-61-7
18 x 24 cm, cartoné, 40 p., 14 €

El pare de l’Armando és un
enamorat del futbol i avui li ha
fet un regal molt especial: la seva
primera pilota de futbol! Per fi
ha arribat el dia en què podrà
compartir amb el fill la seva
gran passió. L’Armando, que no
mostra el mateix entusiasme que
el seu pare por aquest esport, s’ho manegarà per incorporar la
pilota als seus jocs.

Pep Molist / Kim Amate
Els tres animals

Ximo Abadia
Quan les vaques suren

ISBN: 978-84-16003-71-6
20 x 28 cm, cartoné, 36 p, 15 €

ISBN: 978-84-16003-55-6
21 x 29 cm, cartoné, 48 p., 15 €

La Mercè Roureda, una escriptora
de contes que s’havia fet famosa al
món amb tres personatges d’animals, decideix anar-se’n a viure
al bosc a buscar la inspiració per
crear noves històries i altres personatges. Ara bé, la vida al bosc
no és com se la imaginava, cosa
que desconcerta la Mercè i li fa patir una crisi de creativitat
que supera amb la idea d’un nou conte.

Un nen arriba a casa amb un peix dins
d’una bossa plena d’aigua que li acaba
de tocar a la fira. A l’endemà, descobreix amb sorpresa que tot ha començat
a surar. Tot sura! Fins i tot ell mateix
comença a surar.
Una metàfora preciosa sobre l’ordre
natural de les coses i la irreductible
força de la llibertat.

Lorenz Pauli / Miriam Zedelius
Cuída’m!

Stéphane Sénégas
L’efímera

ISBN: 978-84-16003-59-4
20,6 x 29 cm, cartoné, 36 p., 14 €

ISBN: 978-84-16003-64-8
24 x 24 cm, cartoné, 40 p., 15 €

En Roc sap molt bé com se l’ha
de cuidar, però sortosament el
senyor Bocí, el seu veí, no està
gens familiaritzat amb les normes i les prohibicions de la cura
infantil i, malgrat la resistència
d’en Roc, acaba organitzant una
cursa amb carretó.
No apte per pares supercontroladors!
Selecció White Ravens 2015

Dos germans descobreixen un
petit insecte molt curiós, una
efímera. Quan saben que la
seva nova amiga només viu un
sol día, decideixen fer tot el
possible perquè aquests únic
dia sigui inoblidable, organitzant per a ell un munt d’activitats.
Un conte sobre el sentit de la vida i el pas del temps.

Katharina von der Gathen /
Anke Kuhl
Explica-m’ho

Gideon Samson / Anke Kuhl
Els meus trucs per sobreviure
a la classe de natació

101 preguntes fetes per nens i nenes
sobre un tema apassionant

ISBN: 978-84-16003-63-1
13 x 19,5 cm, cartoné, 144 p., 15 €

ISBN: 978-84-16003-49-5
14 x 18,5 cm, cartoné, 216 p., 19,5 €

En Gied té molta por a l’aigua.
Per tal de saltar-se la classe de
natació, ha pensat fins a setanta trucs. El problema és que els
trucs no es poden repetir, i n’hi ha
alguns que són difícils de portar a
la pràctica.
Per sort, en Gied també té l’ajut
del senyor dels coloms, a qui no
coneix, pero la presència del qual
a la plaça camí de la piscina li
porta sort. Però, en començar el
curs, el senyor dels coloms ja no
és al seu banc de sempre, i en
Gied decideix anar a buscar-lo
per evitar que la classe de natació i tot el curs esdevinguin un
desastre.

L’experimentada pedadoga sexual Katharina von der Gathen
va posar a disposició dels alumnes de tercer i quart de primària,
que assistien als seus tallers sobre el cos, l’amor i la sexualitat, una bústia on deixar les seves
preguntes anònimes amb la promesa de respondre-les totes.
En aquest llibre s’apleguen les més destacades i es responen
amb tota la franquesa i la cura necessàries i, sobretot, amb
molt de respecte per allò que la mainada vol saber.

«Un gran llibre que té tot el
que atreu els nens: curiositat, humor, informació, secrets i coses
inesperades [...] Un llibre genial,
recomanat per a pares atrevits i
tímids, per a mediadors que busquen llibres que provoquin bones
converses i per a adults que encara no s’han assabentat d’algunes
cosetes...»
Ana Garralón, Anatarambana

Seleccionat en la
Llista d’Honor de l’IBBY 2012

Anja Tuckermann /
Tine Schulz
Tota la gent del món!
Vides de tots els colors
ISBN: 978-94-16003-67-9
22 x 26,7 cm, cartoné, 40 p., 15 €

Totes les persones descendim
dels nostres avantpassats africans. Des de sempre els éssers
humans s’han vist empesos a
traslladar-se per motius molt
diferents, i així s’han anat
constituint les nostres societats multiculturals actuals.
Les nenes i els nens d’aquest llibre procedeixen d’arreu del
món i parlen llengües diferents. Alguns acaben d’arribar, altres ja han nascut aquí, però ara tots viuen a Catalunya.
Per evitar prejudicis i assegurar una bona convivència, el
millor és conèixer els nostres veïns i veïnes, tal com ens proposa aquest llibre.
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