
Preu del lot: 191,40  €

Un lot de 12 àlbums il·lustrats

Ajudes a la dinamització de biblioteques escolars

novetats 
àlbums il·lustrats

NOVETATS

Gràcies. Història d’un 
veïnat
Rocio Bonilla
40 pàg. / 15,95 €
978-84-1358-151-4

Gràcies a una avaria 
d’Internet, la vida del veïnat 
canviarà del tot. Gràcies a 
la valentia i la curiositat, els 
veïns i les veïnes arribaran 
lluny, molt lluny. I ho faran 
junts. Una història sobre com 
un xicotet detall pot millorar 
les nostres vides..

Què t’ha passat?
Josep Gregori
Dibuixos: Seta Gimeno
24 pàg. / 15,95 €
978-84-1358-158-3

Martí és un xiquet molt 
alegre, però últimament no 
va gens content a l’escola. 
Què li deu passar? Gràcies a 
l’àvia, la família entendrà què 
ocorre i buscarà la solució al 
col·legi. Una història valenta 
sobre l’assetjament escolar.

Soc ferotge
Anya Damirón
Dibuixos: Pablo Pino
48 pàg. / 15,95 €
978-84-1358-091-3

Milo, un xicotet llop 
aventurer, creix pensant 
que un dia, de sobte, es 
convertirà en un llop feroç. 
Quan descobreix que això 
no passarà per art de màgia 
i que s’ha d’entrenar tot el 
dia com els altres llops de la 
manada, Milo es pregunta: 
potser hauré de deixar de ser 
com soc per a ser feroç?

L’abecedari fantàstic de 
Potam, l’elefant

Montse Gisbert

64 pàg. / 15,95 €

978-84-17588-45-8

Amb Potam l’elefant, farem un 
fantàstic passeig per les lletres 
de l’abecedari. La imaginació 
de les frases i les il·lustracions 
de Montse Gisbert despertaran 
en els xiquets el desig 
d’aprendre a llegir.

solidaritat entre veïns

assetjament escolar

superació personal
descobreix 
totes les lletres

CONTACTEU AMB NOSALTRES! 

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



contes populars 
i narració oral

el doble sentit de les paraules

altres formes de 
demostrar afecte

fantasia i humorhomenatge als iaios

contes clàssics contes clàssics

gestionar les emocions

La cabra Serafina
Blai Senabre
Dibuixos: Anna Font
32 pàg. / 15,95 €
978-84-1358-089-0

Això era i no era una mare 
que tenia tres filles. Un dia 
els va dir que no baixaren 
al soterrani, però la seua 
curiositat va ser més forta i... 
nyam! Van descobrir que hi 
havia una cabra que se les 
menjava sense mastegar. 
Una versió actual d’un conte 
tradicional divertit i enginyós.

A voltes la mare té el cap 
ple de trons
Bea Taboada
Dibuixos: Dani Padrón
24 pàg. / 15,95 €
978-84-1358-092-0

A voltes la mare té trons en 
el cap: parla molt fort i amb 
les dents juntetes. Altres 
vegades té un arc de Sant 
Martí al cap: canta en el cotxe 
i em fa molts besos. Un relat 
que ens ajuda a entendre 
com funcionen les emocions i 
a gaudir-ne.

Quin pardal!
Rocio Bonilla
32 pàg. / 15,95 €
978-84-9026-394-5

Climent és un xiquet espavilat 
al qual un dia la seua veïna 
se’l queda mirant fixament 
i li diu: «Quin pardal que 
estàs fet!». Què ha volgut dir? 
Que s’assembla a un pardal? 
Aleshores, pot volar? Resoldre 
aquest misteri requerirà tot el 
seu enginy...

Fins que ens puguem 
abraçar
Eoin McLaughlin
Dibuixos: Polly Dunbar
32 pàg. / 15,95 €
978-84-1358-129-3

Eriçó i Tortuga no es 
poden abraçar, però saben 
que s’estimen, perquè hi 
ha moltes maneres de 
demostrar-ho... fins que ens 
puguem abraçar!

Iaios, piranyes i altres 
històries
Rocio Bonilla
40 pàg. / 15,95 €
978-84-9026-999-2

Nico i el iaio Batiste van a 
pescar junts, comparteixen 
moments de lectura, parlen 
d’art, passegen en bicicleta i 
fan els deures de mates. Tot 
això quan no fugen d’un bon 
grapat de piranyes, clar!

Com educar el monstre de 
l’armari
Antoine Dole
Dibuixos: Bruno Salamone
32 pàg. / 15,95 €
978-84-9026-390-7

Si el monstre de l’armari 
no existira, el protagonista 
d’aquesta història creuria 
els pares. Però ensenyar un 
monstre a comportar-se... és 
molta faena!

Cigroneta
Hans Christian Andersen 
Dibuixos: Quentin Gréban
32 pàg. / 15,95 €
978-84-17599-54-6

Cigroneta havia nascut d’una 
flor i era tan menuda que 
dormia en una corfa d’anou. 
Un dia, un gripau la rapta per 
obligar-la a casar-se amb el 
seu fill horrible...

El rossinyol i l’emperador
Hans Christian Andersen 
Dibuixos: Quentin Gréban
24 pàg. / 15,95 €
978-84-9026-417-1

Als jardins del palau de 
l’emperador de la Xina vivia 
un rossinyol. El seu cant era 
tan bonic i tan impressionant, 
que arribaven viatgers de 
tots els països del món per a 
escoltar-lo...


