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Des de l’inici de la crisi per la COVID-19, a Bromera hem intentat oferir 
recursos i iniciatives per a facilitar la tasca docent a distància, atesa la 
gravetat de la situació.

Seguim en aquesta línia, i per això posem en marxa una nova iniciativa: 
una selecció de llibres digitals de lectura en la plataforma digital Blink 
Learning.

Aquesta oferta no només permetrà a l’alumnat l’accés a llibres de lectura, 
sinó que va acompanyada de diversos recursos: propostes didàcti-
ques, vídeos, activitats digitals, jocs...

A més, davant de les problemàtiques generades pel confinament (llibres 
que s’han quedat als centres o alumnat que no ha pogut com-
prar-los en llibreries), alguns dels llibres es podran comprar 
fins al 15 de maig per un superpreu d’1 euro. L’editorial no 
obtindrà cap benefici de la venda d’aquests llibres.

Entra a l’enllaç web del llibre i fes la 
compra de la llicència digital a través 
de Bromera. Rebràs un correu amb el 
codi del llibre comprat.

Com es realitza la compra?

Després hauràs d’accedir a la 
plataforma blinklearning (si no eres 
usuari, caldrà que et crees un compte 
amb el codi obtingut al web de 
Bromera.).

Si ja eres usuari afegeix el codi 
llicència a l’apartat «afegir llibre».
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Primer Cicle de Primària

Segon Cicle de Primària

Quin oratge farà demà?
Teresa Broseta i Jordi Payà
96 pàg.
978-84-9026-667-0
PREU: 7,20 euros

 Compra la llicència

Valeri i Elvira estan enfadats. Volen celebrar junts els aniversaris, però no es posen 
d’acord en el lloc on fer-ho. L’un pensa que és millor a casa, perquè estem a la 
tardor i pot ploure, i l’altra pensa que és molt més divertit al parc. Sort que l’amiga 
de l’àvia Balbina, Cococó, i el seu nebot, que és un meteoròleg famós, els ajuden. 

La sopa de lletres
Amaia Crespo
64 pàg.
978-84-9824-091-7
PREU: 7,20 euros

 Compra la llicència

A Raquel no li agraden gens les sopes ni la verdura i els seus pares ja no saben 
què fer. Hui li toca sopa de lletres, què inventarà per a no menjar-se-la?

Els viatges de Gulliver
Jonathan Swift
Adaptació de de Teresa Broseta
96 pàg.
978-84-9026-691-5
PREU: 7,20 euros

 Compra la llicència

Lemuel Gulliver s’embarca en tres fantàstiques aventures que el porten a 
descobrir uns països extraordinaris: Lil·liput, un lloc poblat per persones 
diminutes i bel·licoses; Brobdingnag, una terra habitada per gegants, i, finalment, 
el país dels Houyhnhnms, on els cavalls parlen i els humans són les seues 
mascotes.
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Tres nobles en un grapat i un soldat enamorat
Enric Lluch
112 pàg.
978-84-9824-934-7
PREU: 7,99 euros

 Compra la llicència

El soldat Fabregat està enamorat de la bella princesa Teresa. Però ho té ben 
difícil. El rei Pau ha decidit casar-la amb un marit que posseïsca títols i riqueses, i 
Fabregat no té ni una cosa ni l’altra. Amb l’ajuda del seu amic Mustafà, tractarà de 
desbaratar les intencions dels tres nobles aspirants.

Qui té por de Morgana?
Pasqual Alapont
168 pàg.
978-84-9824-576-9
PREU: 7,20 euros

 Compra la llicència

Em diuen Morgana i, segons la iaia, tinc la simpatia per arroves. Paula, una amiga, 
diu que si em pentinara les grenyes em convertiria en una criatura adorable, 
però Paula és una pixacolònies, i a mi no sé si m’agradaria convertir-me en una 
criatura adorable. De la resta d’amigues: Lola, bé; Pili, súper; Brunilda, ok, i Sílvia, 
pobra, està un poc trista, els seus pares s’acaben de divorciar. Totes, menys 
Brunilda, juguem al bàsquet. En el primer trimestre m’agradava Víctor, però 
llavors aparegué Eloïsa, va pestanyejar i el molt badoc se’n va penjar com un 
colomí. Durant un temps he estat malalta de la ràbia amorosa, però ara m’agrada 
Berenguer, que fa poesies amb un poc de rima consonant.

Tercer Cicle de Primària

Bernat un científic enamorat
Pep Castellano
128 pàg.
978-84-9824-648-3
PREU: 7,20 euros

 Compra la llicència

T’imagines què passaria si un científic creara un elixir de kiwi per a sentir-te 
com els protagonistes dels anuncis? Marta, una xiqueta encisada pel futbol, ha 
aconseguit introduir-se en el laboratori de Bernat Arrufat, un científic boig d’amor 
i de ciència. Els dos hauran d’apanyar-se-les per a eixir dels embolics a què els 
experiments especials de BAB els porten.
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Tirant lo Blanc
Joanot Martorell
Adaptació de Pasqual Alapont
136 pàg.
978-84-9824-084-9
PREU: 7,99 euros

 Compra la llicència

El cavaller Tirant és valent i coratjós. Les seues aventures heroiques tenen una 
fama merescuda, i reis i emperadors reclamen els seus serveis com a guerrer. 
Sembla invencible, però és humà i per això és inevitable que s’enamore de la bella 
princesa Carmesina.

Les aventures de Huckleberry Finn
Mark Twain
Adaptació de Jesús Cortés
216 pàg.
978-84-9026-604-5
PREU: 7,99 euros

 Compra la llicència

Huck Finn i l’esclau Jim es veuen obligats a fugir pel riu Mississipí cap als estats 
lliures, on l’esclavitud està abolida. Tanmateix, al llarg del viatge hauran de fer 
front a nombroses dificultats. Assassins, aristòcrates sanguinaris i engalipadors 
de fira els faran viure aventures tan perilloses com sorprenents, amb un desenllaç 
completament inesperat.

Doc Doggie. Unitat de medicina estrambòtica
Vicent Dasí
208 pàg.
978-84-9026-485-0
PREU: 9,60 euros

 Compra la llicència

Jonathan D. Garcia afronta la primera guàrdia nocturna de la seua carrera. En 
la que serà recordada com «la Nit de la Tempesta del Segle», passen per la seua 
consulta d’urgències una sèrie de pacients amb una patologia inclassificable: 
estan transformant-se en monstres del cine de terror. Jonathan investigarà 
aquest curiós cas sense saber que el seu passat, però sobretot el seu futur, està 
estretament relacionat amb aquest misteriós esdeveniment.

Primer d’ESO
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Segon d’ESO

Coolman i jo. Estrelles del cinema 
Rüdiger Bertram
192 pàg.
978-84-9026-141-5
PREU: 9,60 euros

 Compra la llicència

Kai és protagonista d’una pel·lícula! Per casualitats de la vida, apareix per un 
càsting –amb Coolman, és clar– i li donen el paper principal. Amb ells, el caos 
arriba als estudis. I és que Coolman té consells per tothom, especialment en les 
escenes de risc, perquè ningú sap més que ell sobre acció. En el rodatge també 
participen uns amics de Kai que no saben res de Coolman, així que tot pot 
desembocar en una catàstrofe...

L’os polar se’n va anar a la platja
Valentín Coronel
144 pàg.
978-84-9026-873-5
PREU: 8,80 euros

 Compra la llicència

Sabies que tots contaminem el planeta, sovint sense ser-ne conscients? En 
ecologia, totes les nostres accions tenen un gran poder i, per això, tu també pots 
ajudar a salvar el medi ambient! En aquestes pàgines trobaràs consells sobre 
ecologia i defensa de la biodiversitat, claus per a respectar l’equilibri del nostre 
planeta i solucions a l’abast de tots per tal de protegir-lo de la contaminació... 
A més d’un bon grapat d’optimisme!

L’escarabat de Khalili
Teresa Broseta
143 pàg.
978-84-17588-44-1
PREU: 7,60 euros

 Compra la llicència

Núria, obligada a traslladar-se a El Caire, no pot ni imaginar-se l’aventura que 
viurà en companyia de Badru, el seu nou amic. Un país diferent, una llengua 
desconeguda, una nova família... i un escarabat d’or que ho complicarà tot.
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Tercer d’ESO

Quart d’ESO

El triangle rosa
Silvestre Vilaplana
150 pàg.
978-84-9026-728-8
PREU: 7,99 euros

 Compra la llicència

Dani menteix. Menteix molt bé. Però ho fa per pura supervivència. Perquè no es 
comprén a ell mateix, perquè no s’accepta com és, perquè té por de l’entorn que 
l’envolta, perquè poden més els prejudicis que els sentiments. Fins que un dia la 
xarxa de mentides comença a trencar-se i per fi s’enfronta a una veritat que li fa 
mal, però que l’alliberarà. Sense dramatismes i amb bona cosa d’humor, assistim 
al descobriment de l’opció sexual d’un adolescent.

L’expedició del doctor Balmis
Maria Solar
232 pàg.
978-84-1358-088-3
PREU: 7,99 euros

 Compra la llicència

L’any 1803 el vaixell María Pita va emprendre un viatge extraordinari des de la 
Corunya. Hi viatjaven vint-i-dos orfes per fer una cadena d’inoculacions de la vacuna 
de la verola amb l’objectiu de transportar-la enllà de l’oceà i salvar la vida de milers 
d’infants. El doctor Balmis, un metge alacantí pioner en les tècniques de vacunació, 
amb el suport del cirurgià català Josep Salvany, va dirigir una aventura filantròpica 
que semblava impossible. I així hauria estat si no fora per la valentia i el sacrifici dels 
nens i de la directora de l’orfenat, Isabel Zendal. El seu paper esdevindria fonamental 
per a dur endavant aquesta expedició que va canviar el curs de la història.

Estic insuportable, i què?
Vicent Sanhermelando
200 pàg.
978-84-9026-923-7
PREU: 7,99 euros

 Compra la llicència

L’assetjament escolar i una complicada situació familiar han fet de Sergi un 
adolescent insuportable. A més, tot empitjora quan els desnonen del seu xalet 
elegant i han de mudar-se a un pis vell del centre de València. Tanmateix, la 
relació amb els nous veïns, com ara una bloguera de moda o un escriptor sense 
èxit, i la incipient amistat amb una companya de l’institut, faran que el xic 
comence a deixar arrere els recels de tot el que l’envolta i la desconfiança cap a 
les persones que intenten ajudar-lo.
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La venjança dels panteres negres
Gemma Lienas
200 pàg.
978-84-9026-595-6
PREU: 7,99 euros

 Compra la llicència

L’Òscar és un adolescent sense gaires perspectives de futur. En canvi, el Baldo, el 
líder dels Black Panthers, sembla segur d’ell mateix, seductor i carismàtic. Però 
el mouen la violència i el desig de venjança: carregar-se en Daniel, el traïdor que 
fa un any el va denunciar i va fer que l’inspector López l’humiliés davant dels 
seus. Després d’haver fugit de la ciutat quan van passar els fets, en Daniel es veu 
obligat a tornar. Qui el trobarà primer, l’inspector López o els panteres?

El somriure del diable
Jordi Sierra i Fabra
220 pàg.
978-84-7660-959-0
PREU: 7,99 euros

 Compra la llicència

Quan l’Anna atropella en Lali amb el cotxe, encara no sap que la seva vida 
canviarà per complet. En Lali apareix com una persona encantadora que 
arrossega un dolorós passat. O això diu... El seu enorme atractiu sedueix l’Anna, 
una dona que quedà viuda un any enrere. Però darrere del somriure encantador 
del desconegut s’amaguen intencions tèrboles, com intueixen els fills de l’Anna, 
que en tractaran de descobrir el vertader rostre.

Batxillerat

Castells a l’aire
Dolors Garcia i Cornellà
232 pàg.
978-84-9026-903-9
PREU: 10,40 euros

 Compra la llicència

La vida de Mary Wollstonecraft Shelley no és menys apassionant que l’obra que 
la va fer famosa, Frankenstein. Nascuda en un ambient intel·lectual, progressista 
i obert, Shelley va mostrar sempre unes idees avançades al seu temps i una 
sensibilitat pròpia de les grans veus literàries. I tot això, malgrat viure envoltada 
per la pèrdua: primer de la seva mare, més tard de la seva parella –el poeta Percy 
B. Shelley– i, finalment, dels seus propis fills.
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