
Preu del lot: 106,65 €

Un lot de 12 llibres escrits per dones

Ajudes a la dinamització de biblioteques escolars

llibres d’autoria 
femenina
1r i 2n de Primària

Paula i el colibrí
Muriel Villanueva
Dibuixos: Albert Asensio
64 pàg. / 8,95 €
978-84-1358-130-9

Un matí d’hivern, Paula se sent 
trista quan entra a l’habitació 
dels seus pares i veu el seu 
germà mamant plàcidament en 
el llit. Paula ha decidit que s’anirà 
a viure amb l’avi, l’únic que li fa 
cas..

El conte de la cartera
Anna Manso
Dibuixos: África Fanlo
64 pàg. / 9,00 €
978-84-9026-461-4

Mercè somia ser pintora, tot i 
que és feliç com a cartera. Però, 
últimament, s’ha adonat que 
ningú està content amb el que 
els porta. Damunt, un dia de 
pluja tot s’embolica!

Un unicorn, és un unicorn!
Carmen Gil
Dibuixos: Sr. Riquelme
64 pàg. / 9,00 €
978-84-9026-341-9

Brisa està trist perquè té un cos 
estrany i tots els animals se’n 
riuen. Per sort, la princesa Eliana 
el trobarà i li explicarà que no 
s’ha de preocupar per res. En 
realitat, és un unicorn!

Una caixa de secrets
Muntsa Mimó
Dibuixos: Valentí Gubianas
64 pàg. / 9,00 €
978-84-9026-993-0

Un relat tendre i divertit sobre 
l’amor i l’amistat. Què deu 
contindre la caixa tan especial 
que regala la iaia de Joan al seu 
net? Vols descobrir-ho?

CONTACTEU AMB NOSALTRES! 

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



La xiqueta que volia passejar 
gossos (menuts)
Carmela Trujillo
Dibuixos: Óscar T. Pérez
80 pàg. / 9,00 €
978-84-9026-766-0

No sé llegir ni escriure. I ningú 
em llig res. Mai tenen temps. 
També vull tindre un gos, però 
els meus pares no em deixen. I si 
em faig passejadora de gos sos? 
Però com que només tinc sis 
anys, hauran de ser menuts...

Tinc un drac a la panxa
Beatriz Berrocal
Dibuixos: Lucía Serrano
56 pàg. / 9,00 €
978-84-9026-884-1

S’està preparant una funció a 
l’escola i el nostre protagonista 
té por de parlar en públic. Pensa 
que té un drac a la panxa que 
el mossega i li furta la memòria. 
Com aconseguirà véncer-lo?

Mare, vull que sigues com un 
elefant!
Cinta Arasa
Dibuixos: Marta Montañá Ros
64 pàg. / 9,00 €
978-84-9026-724-0

La mare de Ferran no té mai 
temps. Sempre va corrents. 
Un dia l’oncle Pere li regala un 
elefant de peluix i li explica un 
fum d’històries sobre aquests 
animals. Voldria que sa mare fora 
un elefant!

Tindré un germanet!
María Solar 
Dibuixos: Anna Clariana
64 pàg. / 9,00 €
978-84-9026-665-6

No hi ha cap notícia més bona 
que saber que tindràs un 
germanet! Però abans que arribe 
a casa, hi ha molta faena per 
fer: comprar-li roba, preparar-li 
l’habitació, buscar-li un nom... 
Sort que, quan nasca, serà ben 
divertit jugar amb ell! 

Qui m’ha furtat les plomes?
Gemma Lienas
Dibuixos: Sebastià Serra
64 pàg. / 9,00 €
978-84-9026-587-1

Carlota i el seu gat Merlí han 
anat a una granja. Mentre fan 
una passejada pel prat, diferents 
aus els increpen pensant-se que 
el gat els ha furtat les plomes 
que els falten. Podran resoldre el 
misteri?

La xiqueta que només es va 
poder endur una cosa
Eulàlia Canal
Dibuixos: Jorge del Corral
64 pàg. / 9,00 €
978-84-9026-227-6

Lena està preocupada pensant 
què li pot regalar a la iaia ara que 
fa 100 anys. Sort que a classe 
estan disposats a donar-li un 
bon grapat d’idees. La solució 
serà molt més fàcil i original del 
que imagina.

El gall despistat
Teresa Broseta
Dibuixos: Toni Cabo
32 pàg. / 7,70 €
978-84-9026-145-3

Coneixes algun gall que cante 
quan ix la lluna i que no diga ni 
pruna quan ix el sol? Això és el 
que fa cada dia Quimet, el gall 
més ben plantat de la granja, 
però també el més despistat.

Imma i Emma
Teresa Duran
Dibuixos: Jorge del Corral
64 pàg. / 9,00 €
978-84-9824-878-4

Diuen que tots els bessons són 
iguals, però encara que siguen 
idèntics per fora, poden ser 
molt diferents per dins. És el 
cas d’Imma i Emma. I si un dia 
deixaren de ser idèntiques, no 
tan sols per dins, sinó també per 
fora?



Preu del lot: 108 €

Un lot de 12 llibres escrits per dones

Ajudes a la dinamització de biblioteques escolars

llibres d’autoria 
femenina
3r i 4t de Primària

Empar i el xungovirus
Fani Grande
Dibuixos: Ramon Pla
88 pàg. / 9,00 €
978-84-1358-120-0

De sobte, un virus molt perillós 
(un autèntic xungovirus) fa que 
tot el món es tanque a casa per 
a fer la quarantena. Empar fa 
classes per internet, queda amb 
la gent per videoconferència i 
escriu un diari per a entendre 
què passa

Poalet de versos
Maria Dolors Pellicer
Dibuixos: Alba Fluixà
64 pàg. / 9,00 €
978-84-1358-007-4

Un recull de poemes divertits 
i emotius dedicats a cantar la 
felicitat que sentim a la vora 
de la mar durant les llargues 
jornades d’estiu.

Poemes amb llum de lluna
Maria Dolors Pellicer
Dibuixos: Paco Giménez
52 pàg. / 9,00 €
978-84-9026-727-1

Un recull de poemes infantils per 
a gaudir a la claror de la lluna, 
just quan els més menuts estan 
a punt de deixar anar els seus 
somnis.

Paraules màgiques
Teresa Broseta
Dibuixos: Jordi Sunyer
104 pàg. / 9,00 €
978-84-9026-590-1

Nerea està molt il·lusionada 
perquè anirà d’excursió a una 
granja escola amb els seus 
millors amics. Llàstima que 
finalment no puga assistir-hi 
perquè és massa car, com els 
passa a altres companys. 

CONTACTEU AMB NOSALTRES! 

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



El meu nom és un poema
Carme Miquel i Mercé Viana 
Dibuixos: Toni Cabo
88 pàg. / 9,00 € 
978-84-9026-400-3

Sabies que darrere de cada 
nom hi ha un poema? Si et fixes 
bé, en cada lletra hi ha versos 
amagats que porten tota la 
màgia de la literatura. I és que 
tots els noms són un poema!

Mercedina
Mercé Viana
Dibuixos: Xavier Tarazona
112 pàg. / 9,00 €
978-84-9026-257-3

El nyus i el nyas es troben un ou 
verd fosforescent que es mou a 
ritme de mambo i el porten a la 
sàvia Alhena. La vella no s’ho pot 
creure, d’aquell ou està a punt 
de nàixer un ésser meravellós, 
una xiqueta amb poders per a 
fer feliç la gent!

Versos que van i vénen
Fina Girbés
Dibuixos: Pere Puig
80 pàg. / 9,00 € 
978-84-9026-243-6

Aquest poemari ens proposa 
dosificar la poesia, com una 
píndola vitamínica per a 
cada dia, per a així enfortir el 
vocabulari dels infants amb 
paraules riques i boniques. 
Un viatge poètic amb una 
destinació màgica.

El flautista valent
Teresa Broseta 
Dibuixos: Rosanna Crespo i 
Quique Soler
104 pàg. / 9,00 €
978-84-9026-127-9

Roig Julivert ha sentit coses 
terribles sobre les persones i, 
encara que pertany a la tribu de 
donyets més poruga del món, 
vol saber si són certes. 

Poemes a la carta
Fina Girbés
Dibuixos: Eider Eibar
80 pàg. / 9,00 € 
978-84-9824-860-9

Si de paraules boniques et vols 
alimentar, ací tens uns quants 
poemes, perquè els pugues 
recitar. En aquest menú tan 
peculiar trobaràs rimes senzilles i 
lleugeres. Bon profit!

Malson al tren Xocolate
Fina Casalderrey
Trad. de Xavier Mínguez
Dibuixos: Miquel Nolla
112 pàg. / 9,00 €
978-84-9824-813-5

Íria i el seu germà Lino viatjaran 
sols en tren per primera volta, 
i el seu avi està molt inquiet, ja 
que intueix que algun perill els 
espera. I és que una aventura 
inesperada posarà a prova la 
perícia dels dos germans...

Lula i les abelles
Mercé Viana
Dibuixos: Monse Fransoy
104 pàg. / 9,00 €
978-84-9824-816-6

La senyora Lula és coneguda pel 
seu pentinat estrafolari. Un dia, 
un brunzit estrany es converteix 
en el seu malson, i només amb 
l’ajuda de les seues amigues 
aconseguirà aturar el que 
ella creu que és una estranya 
malaltia...

El núvol enamorat i altres 
contes en vers
Teresa Broseta
Dibuixos: Xavier Tarazona
72 pàg. / 9,00 €
978-84-9824-509-7

Un recull d’històries amb núvols 
enamorats i pirates, llavadores 
enfitades i botons viatgers, 
princeses i somnis... per a 
descobrir la màgia dels contes 
en vers i les rimes poètiques.



Preu del lot: 108,95 €

Un lot de 12 llibres escrits per dones

Ajudes a la dinamització de biblioteques escolars

llibres d’autoria 
femenina
5é i 6é de Primària

Com m’agradaria que 
estigueres ací
Charo Pita
Dibuixos: Dani Padrón
112 pàg. / 9,00 €
978-84-9026-901-5

La llebre va veure una botella 
al riu. La va rescatar i va llegir el 
missatge que contenia: “Com 
m’agradaria que estigueres 
ací”. La nota la impulsa a fer les 
maletes i caminar...

Ona i Roc i els tigres de 
Sumatra
Muriel Villanueva
Dibuixos: Julia Cejas
176 pàg. / 9,00 €
978-84-9026-992-3

Ona i Roc van a Indonèsia amb la 
seua tia Elisenda. Allí viuran una 
aventura extraordinària. Un relat 
que defensa la importància que 
té la protecció de la natura.

El meu malson favorit
María Solar
Trad. de Josep Franco
Dibuixos: Josep Giró
128 pàg. / 9,00 € 
978-84-9026-534-5

Una història plena de 
fantasia, tendresa i diversió 
protagonitzada per Manuel. 
Malalt i amb febra, no pot deixar 
de somiar i, així, coneixerà 
divertits personatges. 

Ai, quina Gràcia!
Maria Torres Palau
Dibuixos: Toni Cabo
128 pàg. / 9,00 € 
978-84-9026-256-6

Gràcia és una xiqueta revoltosa 
i a voltes ho rebolica tot. Per 
això, la seua germana major 
l’anomena Desgràcia. El seu 
poble és menut, però gens 
avorrit! Tant és així que Gràcia 
viu moltes aventures amb els 
amics.

CONTACTEU AMB NOSALTRES! 

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



Tu t’ho perds, julivert!
Lourdes Boïgues 
Dibuixos: Pam López
96 pàg. / 9,00 € 
978-84-9026-242-9

Pau està convençut que a casa 
hi ha fantasmes. Contínuament 
desapareixen objectes. Decidit 
a saber què està passant, 
descobreix que el culpable és un 
donyet que transporta les coses 
a un altre món.

Qui la rima l’endevina
Maria Dolors Pellicer
Dibuixos: Paco Giménez
96 pàg. / 9,00 €
978-84-9026-139-2

Un llibre amb més de 50 poemes 
que conviden a jugar amb les 
rimes. El món de l’escola, la 
natura, personatges de contes 
i altres temes ben familiars 
sorprenen els lectors, alhora que 
van proposant endevinalles molt 
divertides.

El misteri dels fills de Lluna
Fina Casalderrey
Trad. de Xavier Mínguez
Dibuixos: Octavi Navarro
144 pàg. / 9,00 €
978-84-9026-089-0

Cada vegada que Lluna, la gata 
de David, té fillets, aquests 
desapareixen. Amb l’ajuda de 
Branca, intentarà descobrir el 
misteri, però els espera una 
sorpresa que no imaginaven.

Animals!
Maria Jesús Bolta
Dibuixos: Jesús Huguet
144 pàg. / 9,95 €
978-84-9026-064-7

La vida a la sabana es 
revoluciona amb l’arribada d’uns 
humans. Els animals els acullen 
amb entusiasme, però els «dues 
potes» comencen a parlar de 
roba, treball, ciutat... i altres 
idees que els convertiran en 
animals moderns.

El llac de les xiquetes mudes
Fina Casalderrey 
Trad. de Josep Franco
Dibuixos: Javier Montes
104 pàg. / 9,00 €
978-84-9824-339-0

La classe d’Ignasi està a punt 
de rebre una estudiant molt 
especial: Amina Nwapa. La seua 
arribada ha generat una gran 
expectació.

La selva en vers
Maria Dolors Pellicer 
Dibuixos: Paco Giménez
56 pàg. / 9,00 € 
978-84-9824-431-1

Aquest poemari infantil, a la 
manera d’un bestiari ordenat 
alfabèticament, dedica un 
poema a cada animal. A través 
dels versos tots els éssers 
cobren vida i sembla que poden 
moure’s, sentir i jugar.

La mascota que no existia
Lourdes Boïgues 
Dibuixos: Antoni Laveda
120 pàg. / 9,00 €
978-84-9824-427-4

David es troba un estrany 
ocellet abandonat en un parc i 
el cuida amb l’ajuda de la seua 
amiga Magnòlia. A poc a poc, es 
transforma en una au prodigiosa 
que els portarà a conéixer un 
món de fantasia on viuran mil i 
una aventures.

Hola, estúpid monstre pelut!
Fina Casalderrey 
Trad. de Josep Franco
Dibuixos: Marina Seoane
96 pàg. / 9,00 €
978-84-9824-368-0

Un dia el pare torna a casa 
transformat en un monstre 
malhumorat. Com pots lluitar 
contra aquest monstre si tu 
encara estàs dins de la panxa de 
la mare?


