
Preu del lot: 237,45 €

Ajudes a la dinamització de biblioteques escolars

llibres d’animals i 
natura

Un lot de 17 llibres sobre animals i natura

NOVA  

SÈRIE
Nova sèrie de còmic.  
Històries curtes que ens  
acosten la realitat del món 
animal des d’una perspectiva 
desenfadada i plena d’humor. 
Inclou apèndixs i fitxes amb 
informació científica.

Cada llibre: 56 pàgs. / 12,95 €

Les extraordinàries històries 
dels dinosaures
Arnaud Plumeri
Dibuixos: Bloz
978-84-1358-163-7

Les extraordinàries històries 
dels insectes
C. Cazenove y F. Vodarzac
Dibuixos: Cosby
978-84-1358-164-4

Les extraordinàries històries 
dels animals marins
Christopher Cazenove
Dibuixos: Jytéry
978-84-1358-165-1

Contes amb atractives solapes 
perfectes perquè descobrisquen 
algunes de les criatures que van 
poblar la Terra fa milions d’anys i 
els secrets dels animals.

Cada llibre: 14 pàgs. / 15,5 €

Hola! Animals
Fabien Öckto Lambert
978-84-9026-296-2

Hola! Dinosaures
Fabien Öckto Lambert
978-84-9026-888-9

no ficció

AMB PÒSTER 

DE REGAL!

CONTACTEU AMB NOSALTRES! 

96 240 22 54  
(ext. 135, a l’atenció de Lídia) 
centres@bromera.com



Àlbums il·lustrats 
que ens permetran 
conéixer millor els 
animals que habiten 
aquests paisatges a 
través de fotografies 
atractives i textos 
aptes per a tot tipus de 
lectors.

Cada llibre: 40 pàgs. / 
15,5 €

Els animals del bosc
Christine Pompéï
978-84-9026-842-1

Els animals de la granja
Christine Pompéï
978-84-9026-863-6

Els animals de la sabana
Christine Pompéï
978-84-9026-795-0

Els animals de la mar
Alexia Romatif
978-84-9026-796-7

Títols perfectes perquè els lectors a partir de 7 anys aprenguen 
curiositats sobre la natura. Amb il·lustracions a tot color i un bon 
nombre de dades sorprenents.

Cada llibre: 48 pàgs. / 10,95 €

Descobrisc els arbres i 
aprenc a reconéixer-los
Claire Lecoeuvre
Dibuixos: Laurianne Chevalier
978-84-9026-915-2

Conec els animals de la granja
Céline Lamour-Crochet
978-84-9026-778-3

Descobrisc els insectes i altres 
criatures i aprenc a reconéixer-les
Vicent Albouy
Dibuixos: Laurianne Chevalier
978-84-9026-916-9

Conec els animals del bosc
Céline Lamour-Crochet
978-84-9026-777-6

Fruits i fruites
Gerda Muller
32 pàg. / 15,95 €
978-84-8131-674-2
978-84-9142-158-0 Castellà

La protagonista d’El meu 
hort torna a descobrir moltes 
coses interessants sobre els 
conreus agrícoles amb els seus 
familiars. Sofia viurà una nova 
aventura campestre durant les 
seues vacances.

El meu hort
Gerda Muller
32 pàg. / 15,95 €
978-84-8131-397-0
978-84-9142-068-2 Castellà

Sofia viu a la ciutat, però passa 
les vacances a cals iaios, al camp. 
Tenen un magnífic hort amb 
verdures. Per primera vegada 
podrà plantar el que més li agrade 
i tenir-ne cura. Sembrar, plantar, 
collir... Sofia descobrirà els misteris 
de les plantes i els secrets que 
s’amaguen davall de la terra.

El meu gran llibre d’animals
Christine Pompéï
88 pàg. / 15,95 €
978-84-9026-981-7

Saps quina diferència hi 
ha entre un mussol i una 
òliba? Què tenen en comú 
un peresós i una tortuga? 
En aquest llibre trobaràs 
les respostes a aquestes 
preguntes i a moltes més. 
Descobreix un bon grapat de 
curiositats sobre animals de 
tot tipus!

La gran enciclopèdia de la 
natura
Vincent Albouy
Dibuixos: Anne Baudier
40 pàg. / 15,95 €
978-84-9026-917-6

Un àlbum ple de precioses 
il·lustracions d’animals, 
plantes, flors, arbres... 
Perfecte per a acostar el 
món de la natura als primers 
lectors.

Llibres pensats perquè els menuts a partir de 2 anys 
descobrisquen els animals que viuen en el bosc i en la granja, 
amb fotografies a tot color que els captivaran.

Cada llibre: 24 pàg. / 9,95 €


