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Et presentem la nostra proposta de llibres per al pla lector de 1r i 2n de Primària. 
Hem inclòs títols per compartir en veu alta a classe, per reforçar la lectoescriptura 
en diferents gra�es i per a les primeres lectures en solitari.

També trobaràs diversitat de formats i gèneres literaris perquè la lectura sempre 
sigui una experiència enriquidora més enllà de l’esforç de desxifrar el text.

Aquestes propostes són una selecció cuidada de lectures per al curs 2022-2023. 
Si prefereixes ampliar el catàleg o crear-ne un de propi personalitzat, ho pots fer 
a http://penguinaula.com/es/catalogo �ltrant per idioma, o bé posa’t en con-
tacte amb nosaltres a penguin.aula@penguinrandomhouse.com i t’ajudarem.
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Una selecció dels millors àlbums il·lustrats d’educació 
emocional per llegir en veu alta i ajudar als més petits 
a créixer tranquils i feliços.

El fil invisible
AUTORES: MÍRIAM TIRADO /  MARTA MORENO

B DE BLOK
64 pàgs. / 24,95 €

ISBN 9788417921354

La joia interior
ANNA LLENAS 

BEASCOA
60 pàgs. / 24,95 €

ISBN 9788448859282

Un àlbum sobre els vincles, aquells 
llaços invisibles que ens donen les 

arrels i les ales necessàries 
per ser adults feliços.

El nou àlbum il·lustrat d’Anna Llenas, 
autora del best seller infantil  

El monstre de colors.

La Nura ha descobert el secret que amaga el melic. Ara ja 
sap que en surt un fil invisible que la uneix a totes les per-
sones que més s’estima: la mare, el pare, els avis, els tiets, 
els cosins, els amics... S’ha acabat tenir por quan no esti-
guin amb ella perquè sap que aquest fil la lliga a ells més 
enllà del temps i de l’espai i que els connecta sempre! Un 
conte sobre els vincles que ens uneixen amb els qui més 
estimem, i sobre com, sovint, les coses més importants són 
aquelles que no es veuen. 

MÍRIAM TIRADO és consultora de criança i mare de dues 
nenes. Ha sigut periodista durant 14 anys a Catalunya Rà-
dio, RTVE i Flash FM.

C R E I X E M E N T  P E R S O N A L

Tots naixem amb una joia a dins. És el nostre jo intern, la 
nostra essència, el més preuat que tenim. Però, a mesura 
que anem creixent, el món ens empeny a mirar cap en-
fora, i no pas cap endins, cap a les nostres necessitats, 
emocions, reflexions... i ens anem desconnectant. Podem 
passar una vida sencera buscant allò que originalment 
sentíem que érem i vam perdre. O podem emprendre el 
camí del creixement personal, en què la motivació és tro-
bar les respostes dins nostre i no tant en el que ens venen 
a fora. Cultivar la nostra essència ens permetrà nodrir la 
fortalesa i l’autoestima.

ANNA LLENAS és llicenciada en Publicitat i relacions pú-
bliques i diplomada en Disseny gràfic, i té un postgrau en 
Il·lustració creativa i un màster en Artteràpia. A més a més 
s’ha certificat com a coach recentment. 

Catàleg de 1r i  2n de Pr imària
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Crec en tu
ANNA MORATÓ GARCÍA

BEASCOA
128 pàgs. / 17,95 €

ISBN 9788448854089

De gran vull ser... feliç 1
ANNA MORATÓ GARCÍA

BEASCOA
128 pàgs. / 17,95 €

ISBN 9788448853433

Estic amb tu
CORI DOERRFELD

BEASCOA
40 pàgs. / 14,95 €

ISBN 9788448851835

Junts
ELOY MORENO

NUBE DE TINTA
48 pàgs. / 15,95 €

ISBN 9788417605681

Què necessito quan tinc por?
TANIA GARCÍA

BEASCOA
48 pàgs. / 15,95 €

ISBN 9788448857752

Ho vull tot
ELOY MORENO

NUBE DE TINTA
48 pàgs. / 15,95 €

ISBN 9788417605742

Mama, tinc un monstre al cap
GABRIEL & ADRIÁN

B DE BLOK
64 pàgs. / 14,95 €

ISBN 9788417736460

La vaca que va pondre un ou
ANDY CUTBILL

MOLINO
32 pàgs. / 14,95 €

ISBN 9788479015473

Com amagar un lleó
HELEN STEPHENS

BEASCOA
32 pàgs. / 14,95 €

ISBN 9788448850791

C R E I X E M E N T  P E R S O N A L

Catàleg de 1r i  2n de Pr imària
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E D U CA R  E N  L A  D I V E R S I TAT

Una selecció dels millors àlbums il·lustrats per compartir 
a classe i fomentar la inclusió, el companyerisme i el valor 
de la diferència que ens fa únics.

L’armadura de l’Hugo
SUSANNA ISERN / DAVID SIERRA

BEASCOA
 48 pàgs. / 15,95 €

ISBN 9788448859565

Color carn
DESIRÉE BELA-LOBEDDE / LYDIA MBA

PENGUIN KIDS
48 pàgs. / 16,95 €

ISBN 9788418817021

La nova proposta del tàndem creatiu 
que ens va donar La bruixa que no 

volia ser princesa.

Un conte per explicar el racisme 
als nens.

Un àlbum il·lustrat original sobre les persones altament 
sensibles. Com tots els infants, l’Hugo és normal i especial 
a parts iguals. El que el fa especial és la seva capacitat 
per veure, sentir i viure-ho tot amb més intensitat. Si algú 
està content, ell somriu; però si l’altra persona se sent ma-
lament, s’entristeix. Aquesta hipersensibilitat és un proble-
ma per a l’Hugo, i mira de resoldre’l posant-se una arma-
dura. Però el que passa quan aconsegueixes no sentir tant 
les coses és que et perds parts fonamentals de la vida. 
Hugo, haurà valgut la pena posar-se l’armadura?

SUSANNA ISERN és autora de moltes històries de ficció i 
compagina la seva passió per l’escriptura amb la seva 
passió per la psicologia. 

DAVID SIERRA es dedica a la il·lustració infantil i juvenil, 
àrea en què ha treballat amb moltes editorials, incloent-hi 
algunes de molt prestigioses.

Perquè el color carn no és un color, n’hi ha molts. Un plasti-
decor arriba el seu primer dia a l’escola i creu que tots els 
nens el faran servir per pintar la pell. S’equivoca. Una de 
les converses que com a societat tenim pendent, espe-
cialment amb els nostres petits. Perquè no hagin de des-
aprendre estereotips que mai van haver d’aprendre en 
primer lloc, una història per posar-se en la pell de l’altre i 
per entendre que tots som diferents i que en això radica la 
nostra riquesa. Un conte escrit per Desirée Bela Lobedde, 
autora del reeixit Ser mujer negra en España.

DESIRÉE BELA-LOBEDDE és funcionària, bloguera, comuni-
cadora i activista afroespanyola.

Catàleg de 1r i  2n de Pr imària
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L’ovelleta que va venir a sopar
STEVE SMALLMAN /   JOËLLE DREIDEMY

BEASCOA
32 pàgs. / 14,95 €

ISBN 9788448824556

I si ens entenem?
ANNA MORATÓ GARCÍA

BEASCOA
96 pàgs. / 16,95 €

ISBN 9788448853808

Tots som Wonder
R.J. PALACIO
LA CAMPANA

32 pàgs. / 12,90 €

ISBN 9788416863174

Talpet terratrèmol
ANNA LLENAS

BEASCOA
48 pàgs. / 16,95 €

ISBN 9788448847913

El meu amic extraterrestre
ROCÍO BONILLA

BEASCOA
48 pàgs. / 14,95 €

ISBN 9788448847845

Una gran família
ELISENDA ROCA / ROCÍO BONILLA

BEASCOA
48 pàgs. / 15,95 €

ISBN 9788448852559

Quan les nenes volen alt
RAQUEL DÍAZ REGUERA

BEASCOA
48 pàgs. / 14,95 €

ISBN 9788448849030

El peix Irisat
MARCUS PFISTER

BEASCOA
32 pàgs. / 15,95 €

ISBN 9788448821920

L’Elmer
DAVID MCKEE

BEASCOA
32 pàgs. / 11,95 €

ISBN 9788448823290

E D U CA R  E N  L A  D I V E R S I TAT

Catàleg de 1r i  2n de Pr imària
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Una mà de contes.  Els contes de les vocals
VARIS AUTORS

BEASCOA
72 pàgs. / 24,95 €

ISBN 9788448857837

25 contes clàssics per llegir en 5 minuts
MARC DONAT / RICARD ZAPLANA

BEASCOA
 144 pàgs. / 12,95 €

ISBN 9788448847579

Petits contes amb grans valors
GEMMA LIENAS

B DE BLOK
96 pàgs. / 17,95 €

ISBN 9788417921347

Després de 20 anys a TV3, arriba la versió editorial d’aquests 
contes tan estimats per fomentar la lectura dels més petits. 

25 contes clàssics en format breu per llegir a estones curtes 
i iniciar-se amb la lectura.

Un llibre de referència de la Gemma Lienas per transmetre 
grans valors als nens i les nenes.

C O N T E S  C L À S S I C S

Inventari de contes i fades
RAQUEL DÍAZ REGUERA

BEASCOA
80 pàgs. / 17,95 €

ISBN 9788448844622

Vols saber-ho tot sobre els contes de fades? Passa les pàgi-
nes d’aquest llibre i descobriràs tots els secrets que s’ama-
guen darrere del “Una vegada hi havia...”.

Alguns relats tradicionals, i d’altres no tant, per llegir 
en veu alta i aprendre plegats.
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Contes catalans d’avui i de sempre
Llegendes i rondalles catalanes d’avui i sempre

CESK FREIXAS
B DE BLOK

72 pàgs./ 19,95 €

ISBN 9788417921385 / ISBN 9788418054686

Els contes tradicionals són part de la nostra cultura. En aquests dos preciosos àlbums il·lus-
trats, Cesk Freixas aproxima les històries populars a una nova generació d’educadors, nens 
i nenes.

C O N T E S  C L À S S I C S

Contes clàssics per sempre
VARIS AUTORS / MARTA CHICOTE

MOLINO
 96 pàgs. / 18,00 €

ISBN 9788498672763

Contes clàssics per somiar
VARIS AUTORS / MACUS ROMERO

MOLINO
96 pàgs. / 18,00 €

ISBN 9788427200609

Contes clàssics per recordar
VARIS AUTORS / 

MARÍA JESÚS ÁLVAREZ
MOLINO

96 pàgs. / 18,00 €

ISBN 9788498676136

Tres meravelloses antologies de contes infantils inoblidables.



ISBN: 9788419241023ISBN: 9788419241016

ISBN: 9788419085337 ISBN: 9788419085344 ISBN: 9788419085368

ISBN: 9788419085351 ISBN: 9788419085375 ISBN: 9788419085580
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L E C T O E S C R I P T U R A
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Aprendre a llegir és l’aventura més apassionant i, 
a més a més, pot ser una experiència divertidíssima!

Un conte sobre l’amistat, la diversitat i la importància 
d’aprendre a demanar ajuda.

Un conte sobre un dels reptes més grans de la infància: la 
por d’allò que és desconegut i la capacitat de superar-la.

La llegenda clàssica del cavaller Sant Jordi que va matar el 
drac i va salvar a la princesa explicada amb humor!

Un conte infantil que tracta sobre la creativitat i les fases del 
procés creatiu. 

La Dina està molt enfadada
MARISA MOREA

BEASCOA
40 pàgs. / 13,95 €

ISBN 9788448859831

La Dina té molta por
MARISA MOREA

BEASCOA
40 pàgs. / 13,95 €

ISBN 9788448861308

Sant Jordi i el drac
MARC CASANOVAS / MÓNICA CARRETERO

BEASCOA
32 pàgs. / 12,95 € 

ISBN 9788448847739

La idea més meravellosa
ASHLEY SPIRES

BEASCOA
48 pàgs. / 9,95 €

ISBN 9788448858254

L L E T R A  M A J Ú S C U L A

L L E T R A  L L I G A D A
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P R I M E R E S  L E C T U R E S

L’Ula i el Hop son dos éssers diminuts 
que viuen amagats a casa del Dani, un 
nen de 9 anys. No estan sols, viuen amb 
els seus germans: la presumida de la 
Farigola, l’intel·ligent Clip i l’enèrgic Bo-
rrissol. A tots ells els encanta la natura i 
gaudeixen de l’amistat, però també es 
fiquen en embolics molt divertits i viuen 
emocionants aventures. A Ula i Hop re-
solen un misteri... Per què crida el senyor 
gran? Qui s’ha emportat les pelusses 
del Borrissol? Potser tot tingui a veure 
amb l’aparició de la humana misterio-
sa, la Renata, a la que els grans diuen 
«la mainadera»...

El Pessigoi i la Picorina són polls. Sem-
pre han volgut ser agitadors de cabells 
i exploradors de cuirs cabelluts, com la 
seva mare, però els seus pares nos els 
deixen sortir del bagul de disfresses on 
viuen, al fons d’una clase de primària. 
Ara bé, com sap tothom, una cosa és 
el que no et deixen fer i una altra... el 
que fas!

En aquesta sèrie de llibres il·lustrats 
descobriràs un petit heroi amb un cor 
enorme i els seus amics: en Kev, el gat 
babau que sempre porta alguna dis-
fressa ridícula, i la Lizzie, la camaleó 
valenta que es cruspeix hamburgue-
ses d’insectes per esmorzar! A la seva 
primera aventura, en Hotdog i els seus 
amics es llançaran a una esbojarrada 
missió per ajudar un pollet a trobar la 
seva mare! Grimparan fins a unes al-
tures impossibles per reunir-los! Però, 
de camí, se les podran manegar amb 
bolquers bruts i galls karatekes? A la se-
gona aventura celebrarán l’aniversari 
d’en Kev. En Hotdog i la Lizzie li estan 
muntant una festa sorpresa! Hi haurà 
un pastís, jocs i trucs de màgia! Però un 
gall maleducat i un ase de mala lluna 
els aixafaran la guitarra?

Una nova aventura de la Ula i 
el Hop: la nostra aposta estrella 
per a primers lectors!

Una escola, uns nens, i aquestes 
petites bestioles apoderant-se 
dels seus caps! Una sèrie de 
primeres lectures divertidíssima

Coneix a Hotdog, el gos salsi-
txa, i els seus amics!

Ula i Hop resolen un misteri
ERIC LILLIPUT / LAIA LÓPEZ

ALFAGUARA INFANTILES Y JUVENILES
128 pàgs. / 9,95 €

ISBN 9788420452241

Pica Poll. Una aventura peluda
GEÒRGIA COSTA /  

FERNANDO ALCALÁ
MONTENA

128 pàgs. / 9,95 €

ISBN 9788417671563

Hotdog 1. Millors amics al rescat!
ANH DO
MOLINO

128 pàgs. / 12,00 €

ISBN 9788427225947

Històries divertides i textos clars perquè la lectura sempre 
sigui una experiència gratificant.
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P R I M E R E S  L E C T U R E S

A l’escola de l’Ulisses i la Lia, els alumnes 
poden escollir entre diverses extraesco-
lars. En contra de la seva voluntat, tots 
dos acaben a classe d’Aventura Total 
amb el professor Hache, un vell estrany i 
esquerp. El que l’Ulisses i la Lia no saben 
és que el professor amaga un gran se-
cret i que estan a punt d’embarcar- se 
en una trepidant aventura. L’Ulisses i la 
Lia realitzaran, gairebé de manera invo-
luntària, el seu primer viatge espacial a 
bord de la Serendip, la nau del profes-
sor Hache. A la seva travessia donaran 
amb el planeta Eternia, habitat exclusi-
vament per nens. Allà són confosos per 
agents secrets i capturats.

La Isadora Moon és especial per-
què és diferent. La seva mare és 
una fada, el seu pare unvampir i 
ella té una miqueta de tots dos. 
Li encanta la nit, els ratpenats i 
el seu tutú negre de ballet, però 
també la llum del sol, les varetes 
màgiques i el seu conillet rosa 
Pinky. Quan arriba el moment de 
començar l’escola, la Isadora no 
sap quina triar: la de les fades o 
la dels vampirs?Amb irresistibles 
il·lustracions en rosa i negre i una 
heroïna inigualable, «La Isado-
ra Moon» és una encantadora i 
divertida sèrie de lectures ideal 
per joves lectors que volen flors 
i purpurina, però als que també 
els hi agrada el món misteriós 
dels vampirs.

L’Ulisses i la Lia s’apunten a 
Aventura Total, una extraesco-
lar de l’escola que, tal com in-
dica el seu nom, els portarà a 
una aventura total!

Meitat fada, meitat vampir, 
i totalment única! Benvin-
guts al món de la Isadora 
Moon!

Aventura total.  
El secret del professor

ÒSCAR JULVE/ JAUME COPONS
BEASCOA

96 pàgs. / 9,95 €

ISBN 9788448853129

La Isadora Moon  
va a l’escola

HARRIET MUNCASTER
ALFAGUARA INFANTILES Y JUVENILES

128 pàgs. / 9,95 €

ISBN 9788420487304

PROJECTE 
DIDÀCTIC 
CÒMIC

Resol els casos més misteriosos i esbo-
jarrats amb els germans Misteri! Els pa-
res de l’Ulisses, la Nora i el Bruno Misteri 
viatgen molt. Quan no hi són, la Mansió 
Misteri, la casa encantada on viuen, els 
cuida i s’encarrega d’ells. A més a més 
compten amb el Bobo, el seu lleial gos 
parlant (al que només pots entendre si 
ets un Misteri). Quan el Bobo troba una 
pista, li xiula el nas! Entre tots, combina-
ran els seus dons especials per desem-
mascarar els culpables dels casos mis-
teriosos a què s’enfronten. En aquesta
primera aventura, totes les mascotes 
de la ciutat s’han convertit en enciams! 
Seran capaços els germans Misteri de 
resoldre aquest misteri?

Nova sèrie aposta unisex per a 
primers lectors. Secrets, rialles i 
detectius. T’uneixes al Club?

Caçamisteris 1.El cas de les mas-
cotes desaparegudes
PATRICIA GARCÍA-ROJO

ALFAGUARA INFANTILES Y JUVENILES
128 pàgs. / 9,95 €

ISBN 9788420459554



Catàleg de 1r i  2n de Pr imària14

E L  M E U  P R I M E R  C Ò M I C

Èpic! Una trol s’ha colat a l’habitació del Fèlix! I... eeeecs! Fa 
olor de... formatge podrit! Es diu Calcita, ha arribat a través 
del bagul de les joguines i menja pedres; sí, sí, pedres!

Un conte de fades atemporal de Tom Gauld, dibuixant de 
còmics aclamat i guardonat, col·laborador de la revista 
New Yorker i autor de diverses novel·les gràfiques.

Llegim textos i també imatges! Un format ideal per enriquir 
la creativitat i fomentar les primeres lectures.

El Fèlix i la Calcita
ARTUR LAPERLA

BEASCOA
48 pàgs. / 13,95 €

ISBN 9788448854379

El petit robot de fusta i la princesa tronc
TOM GAULD

SALAMANDRA GRAPHIC
40 pàgs. / 15,95 €

ISBN 9788418621437

PROJECTE 
DIDÀCTIC 
CÒMIC
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E L  M E U  P R I M E R  C Ò M I C

Ajuda al detectiu Culet a trobar el dolent! El detectiu Culet 
té un misteri per resoldre. Un nou detectiu amb una apa-
rença molt peculiar i divertida arriba des del Japó per resol-
dre els misteris de cada dia.

Liderats per l’Arruguetes, el Pardalet, l’Ull de butxaca, el Re-
pel·lent, la Nena elefant i el Noi bombolla han decidit desa-
fiar les ordres del temible i totpoderós Senyor Amo Suprem i 
escapar del Món de brutícia, l’immens abocador on viuen.

La colla ferralla 1
FERMÍN SOLÍS

BEASCOA
48 pàgs. / 14,95 €

ISBN 9788448857639

El detectiu Culet
TROLL

BEASCOA
32 pàgs. / 12,95 €

ISBN 9788448851385

PROJECTE 
DIDÀCTIC 
CÒMIC
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propostes
didàctiques
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lectura!
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pots fer a http://penguinaula.com/es/catalogo �ltrant per idioma. O també pots 
posar-te en contacte amb nosaltres a penguin.aula@penguinrandomhouse.com 
i t’ajudem!
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Arriba la primera aventura de Ninja Kid, 
però com es convertirà en Nelson en un 
heroi si no sap ni posar-se bé els calço-
tets? En Nelson no acaba d’encaixar, 
no vesteix a la moda... Vaja, que és una 
mica raret! Peò el dia del seu desè ani-
versari, descobreix que és un ninja. L’úl-
tim ninja del planeta! Amb l’ajuda del 
seu esbojarrat cosí Kenny i dels invents 
de la seva àvia, podrà en Nelson per-
feccionar les seves habilitats de ninja i 
salvar la ciutat? Anh Do és un autor, ac-
tor, humorista i artista australià d’origen 
vietnamita. Ha aparegut a molts progra-
mes de televisió australians i és l’autor 
de diversos llibres infantil, com Chica 
lobo, a més d’unes memòries titulades 
The Happiest Refugee.

El que més li agrada és jugar a atrapar 
el goblin i estar amb la seva carbassa 
de companyia, la Bassi. No suporta 
anar al Ball Barbàric que organitzen els 
seus pares, que és un avorriment total. 
Ah, i una altra cosa: l’Amèlia és una 
vampira. Quan el príncep de Noctúr-
nia, que és un mimat, segresta la Bassi,
l’Amèlia i els seus amics han de pla-
nejar un rescat molt agosarat. Però 
el Regne de la Foscor potser no és el 
que sembla... Acompanya l’Amèlia en 
aquesta monstruosa aventura. No mos-
sega!

La col·lecció d’èxit internacio-
nal Ninja Kid per primera vega-
da en català!

Ja és aquí l’Amèlia Fang! Ben-
vinguts al món de Noctúrnia, on 
regna l’obscuritat, la purpurina 
és aterridora i els unicorns pro-
voquen malsons.

Ninja Kid. De pringat a ninja
ANH DO
MOLINO

192 pàgs. / 12,00 €

ISBN 9788427225749

Amèlia Fang 1. Amèlia i el ball 
barbàric

LAURA ELLEN ANDERSON
MOLINO

224 pàgs. / 12,00 €

ISBN 9788427212602

Una selecció de llibres per agafar confiança amb la lectura, 
guanyar velocitat i, sobretot, passar una bona estona!

La Mirna i el Sam Esbarzer són dos lle-
bres que comencen una nova vida a 
una vall amagada on els animals con-
viuen en perfecta harmonia. Poc a poc 
construeixen la seva llar i es van fent 
amb l’entorn. La Mirna és una mano-
bra meravellosa i construeix una case-
ta a la seva mida, el Sam és un fanàtic 
de les conserves i va omplint la caseta 
de delícies. Però els autèntics protago-
nistas són les seves tres petites llebres: 
la Lena, l’Olivia i el Tomàs. La Lena és 
una apassionada de la botànica, i li 
agrada fer excursions intrèpides tota 
sola. 

La caseta sota terra és una 
sèrie de primeres lectures amb 
l’esperit dels grans clàssics de 
la literatura infantil.

Collita d’amics
CATALINA GONZÁLEZ VILAR

B DE BLOK
96 pàgs. / 12,95 €

ISBN 9788417736774
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Un tendre i sorprenent diàleg en-
tre la Bel i el seu germà Biel; una 
nena i el seu germà recent nas-
cut, al qui li explica com funciona 
el món (segons el seu punt de 
vista): qui són aquests dos adults 
que viuen amb nosaltres, què és 
això pelut que té la nostra mida, 
aquesta pantalla que tot el món 
mira... Una manera d’explicar el 
món amb els ulls d’una nena de 6 
anys que es pensa que té la clau 
de la vida i li vol transmetre al seu 
germà nouvingut.

Aquest primer llibre de la sèrie conté 
històries reals i al·lucinants, ciència i 
fets fascinadors que faran les delícies 
de tots els lectors. Es pot jugar a futbol 
a Mart? Què és una esponja màgica? 
Els lectors hi trobaran totes les respos-
tes a aquestes i moltes altres preguntes 
sobre temes d’història, geografia, biolo-
gia i matemàtiques. Amb il·lustracions 
molt divertides i farcit de gags per pe-
tar-se de riure, aquest és el llibre perfec-
te per a tots els nois i noies que estimen 
el futbol.

En Harry es un nen normal. Bé..., en 
realitat només té un ull. En Harry es un 
ciclop. El Marrac és el seu amic (i no la 
seva mascota). Descendeix dels gran 
dracs de l’Antiguitat. I dels grans ma-
rrans. Tots dos viuen a l’illa de Colossa, 
un lloc ple de criatures mitològiques on 
anant cap a l’escola pots trobar déus, 
centaures i minotaures. Però aquest lli-
bre va del que NO troben: el gran tresor 
del seu avi víking. Els acompanyes en 
aquesta aventura colossal?

Òscar Dalmau, un dels re-
ferents de l’humor català, 
es posa a la pell d’una 
nena de 6 anys per expli-
car-li al seu germà acabat 
de néixer com funciona el 
món. 

Una sèrie hilarant per a lectors 
a partir de 7 anys que els en-
senyarà tot sobre el món a tra-
vés del prisma del futbol.

Coneix en Harry i el Marrac, 
els protagonistes d’aquesta 
aventura ambientada al món 
de la mitologia i carregada de 
mooooolt d’humor.

La Bel i el Biel
ÒSCAR DALMAU

MONTENA
144 pàgs. / 16,95 €

ISBN 9788418483561

Bojos pel futbol. 1a Temporada
ALEX BELLOS / BEN LYTTLETON

ROCA EDITORIAL
208 pàgs. / 10,95 €

ISBN 9788417167905

Les colossals aventures del Harry i 
el Marrac 1. Una missió mítica

FERMÍN SOLÍS
MONTENA

128 pàgs. / 13,95 €

ISBN 9788417773519
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La meva germana és la pera
JACQUELINE WILSON

B DE BLOK
272 pàgs. / 14,95 €

ISBN 9788416712861

La meva mare és la bomba
JACQUELINE WILSON

B DE BLOK
304 pàgs. / 15,95 €

ISBN 9788417424534

Amigues en pijama
JACQUELINE WILSON

B DE BLOK
192 pàgs. / 13,95 €

ISBN 9788417424114

PROJECTE 
DIDÀCTIC  

ESCRIPTURA

PROJECTE 
DIDÀCTIC  

ESCRIPTURA

PROJECTE 
DIDÀCTIC  

ESCRIPTURA



El fantàstic Senyor Guillot
ROALD DAHL

ALFAGUARA INFANTILES Y JUVENILES
96 pàgs / 11,00 €

ISBN 9788419366184

El gran amic gegant
ROALD DAHL

ALFAGUARA INFANTILES Y JUVENILES
224 pàgs / 11,00 €

ISBN 9788419366139

Els Culdolla
ROALD DAHL

ALFAGUARA INFANTILES Y JUVENILES
112 pàgs / 11,00 €

ISBN 9788419366146

James i el préssec gegant
ROALD DAHL

ALFAGUARA INFANTILES Y JUVENILES
160 pàgs / 11,00 €

ISBN 9788419366160

Charlie i la fàbrica de xocolata
ROALD DAHL

ALFAGUARA INFANTILES Y JUVENILES
194 pàgs / 11,00 €

ISBN 9788419366177

Charlie i el gran ascensor de vidre
ROALD DAHL

ALFAGUARA INFANTILES Y JUVENILES
176 pàgs / 11,00 €

ISBN 9788419366153

L’autor de referència que combina com ningú 
La fantasia, La tendresa i grans dosis d'humor. 

amb les il·Lustracions originaLs de quentin BLake!

coL·lecciÓ

Publicacions Previstes per a l’octubre 2022. totes les cobertes sÓn provisionals
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que prefereixen la narrativa, d’altres que són més receptius a la no-�cció (per 
què no?) i d’altres que prefereixen els còmics. En aquesta selecció incloem diver-
sos gèneres per gaudir de la lectura des de preferències diferents.

Aquestes propostes són la nostra selecció per al curs 2022-2023 d’un extens 
catàleg amb milers de títols. Si prefereixes crear-te el teu propi catàleg personalit-
zat a mida, ho pots fer a la nostra pàgina http://penguinaula.com/es/catalogo 
�ltrant per idioma, o bé posa’t en contacte amb nosaltres a través del correu  
penguin.aula@penguinrandomhouse.com i t’ajudarem.

 

C Ò M I C

Llegir en vinyetes sempre és divertit, permet agafar confiança 
i connectar ràpidament amb el paper!

Agents amb moltes dents
JOHN PATRICK GREEN

ALFAGUARA INFANTILES Y JUVENILES
208 pàgs. / 11,95 €

ISBN 9788418915277

Magalina i el bosc dels animals 
màgics

SYLVIA DOUYE / PAOLA ANTISTA
ALFAGUARA INFANTILES Y JUVENILES

48 pàgs. / 15,95 €

ISBN 9788420451879

Mags a l’escola
BURAKKUBERI / KUMANAKRIS

MONTENA
128 pàgs. / 9,95 €

ISBN 9788418057731

Les joies màgiques
XAVIER BONET

BEASCOA
72 pàgs. / 16,95 €

ISBN 9788448860745

L’Anna i el Pep 1
LUCIE LOMOVÁ

RESERVOIR KIDS
112 pàgs. / 16,90 €

ISBN 9788417511173

El misteri del bruixot
JORIS CHAMBLAIN

ALFAGUARA INFANTILES Y JUVENILES
48 pàgs. / 16,95 €

ISBN 9788420440187

PROJECTE 
DIDÀCTIC 
CÒMIC
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«Em dic August, per cert. No penso 
descriure la meva cara. Segur que és 
molt pitjor que tot el que us esteu ima-
ginant.» August (Auggie) Pullman ha 
nascut amb una greu deformació a 
la cara i s’ha hagut de sotmetre a tan-
tes operacions que no ha pogut anar 
mai a l’escola; fins ara, que té deu anys 
i està a punt de començar cinquè a 
l’escola Beecher. Si alguna vegada 
heu sigut nous, ja sabeu que dur que 
és... Doncs imagineu-vos com deu 
ser quan tens una cara com l’August. 
Aconseguirà que els seus companys 
l’acceptin com un més, encara que 
sigui el nen més estrany que han vist 
mai? En un món on el bullying entre els 
joves s’està convertint en una vertade-
ra epidèmia, els llibres de la sèrie «Won-
der» ofereixen una nova visió refrescant 
necessària i esperançadora.

L’Ebenezer Tweezer té 551 anys, i una 
bèstia monstruosa a l’àtico a la que 
alimenta a canvi de la juventut eter-
na. Però quan la bèstia li demana a 
un nen per menjar, tot es complica... 
La Bethany no sap que a la mansió 
on l’han convidada hi ha una bèstia 
que se la vol menjar. L’ Ebenezer tam-
pocté ni idea que la Bethany és una 
nena molt, molt dolenta. Ni que els dos 
es faran amics. Pero què li passarà a 
l’Ebenezer si no alimenta a la bèstia?

L’antídot contra el bullying. El 
llibre de referència sobre la ge-
nerositat, l’empatia i el coratge.

La nostra nova aposta Middle 
Grade: divertida, macabra i 
sensacional. En la línia de Wa-
lliams i Roald Dahl!

Wonder 
R.J. PALACIO
LA CAMPANA

424 pàgs. / 14,90 €

ISBN 9788496735712

La Bethany i la Bèstia
JACK MEGGITT-PHILLIPS

ALFAGUARA INFANTILES Y JUVENILES
224 pàgs. / 15,95 €

ISBN 9788420451701

Les primeres grans històries per gaudir de la lectura, algunes 
per riure, d’altres per reflexionar i totes per recordar.

La família de George és un tant pecu-
liar: són vegetarians i eviten qualsevol 
tipus de tecnologia; per això viuen sen-
se televisió, sense telèfon, sense ràdio i 
sense ordinador!, pel que George s’ha
guanyat la fama de “rar”. Un dia, el seu 
porquet travessa la casa del veí i Geor-
ge ha d’entrar a rescatar-ho. Allí coneix 
a Annie, una nena de la seva edat un 
tant pretensiosa i molt mentidera i al 
seu pare, Eric. La casa on viuen és un 
petit «museu de la ciència» i el que més 
crida l’atenció de George és Cosmos, 
l’ordinador, que es presenta a si mateix 
com «el més potent del món». Després 
de jurar que usarà la ciència solament 
per a bones fins, George, de la mà de 
Cosmos, descobreix com es van crear 
les estrelles.

El genial Stephen Hawking i la 
seva filla Lucy ens ensenyen els 
secrets de l’univers.

La clau secreta de l’univers
LUCY HAWKING

MONTENA
224 pàgs. / 19,95 €

ISBN 9788484414223
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Tothom sap que a Òmnia, la gran bo-
tiga virtual, s’hi pot comprar qualsevol 
cosa. Al catàleg hi trobaràs tot allò que 
puguis imaginar i, fins i tot, objectes que 
ni tan sols sabies que existien. Per això, 
quan en Nico llença per accident a les 
escombraries el peluix preferit de la seva 
germana petita, no dubta a buscar-ne 
un d’igual a la web per substituir-lo. Però 
un error informàtic inesperat el conduirà 
fins al cor mateix d’Òmnia, un magat-
zem immens i extraordinari on la cerca 
del peluix serà només el començament 
d’una aventura molt emocionant.

IN3S_: Aquesta és la història de 
com vam declarar la guerra als 
de 6è B. ALBER03_: Bé... de com la 
Inés ens hi va embolicar perquè 
li agradava un tio... IN3S_: I de 
com el tio us va deixar en ridícul, 
a tu i els friquis dels teus amics! 
EL_MAXTER_: Eh!! I de com les me-
ves estratègies van deixar els de 
6è B més flipats que un gandrox 
borni!! QUIMHUAHUA_: I de com 
gairebé em quedo sense dònuts 
per culpa del càstig de la Vella!! 
HUGO, BORJA, RODRI_: Esteu fli-
pant! Aquesta és la història de 
com els de 6è B us vam fer que-
dar com un drap brut!

El dia pels del dia. La nit pels de la nit. 
Diu la llegenda que, a la vall del Baz-
tán, els déus convivien en germanor i 
les criatures del dia i de la nit podien 
viure en harmonia. Però en Gaueko, el 
temible déu de la nit, va començar a 
atemorir els humans amb el seu segui-
ci de llops, i la deessa de la Terra, Mari, 
va engendrar la Lluna i el Sol per il·lumi-
nar i protegir els humans de la foscor. 
No obstant això, les ànsies de poder 
d’en Gaueko el van portar a tramar 
un pla per raptar el Sol i instaurar així, 
d’una manera definitiva, el seu regnat 
de les ombres. Presa de la ira, Mari va 
dividir el món en dos i ja res ni ningú no 
van poder creuar mai la frontera entre 
tots dos mons.

Laura Gallego desplega tota la 
força de la seva imaginació en 
una aventura increïble.

Dues classes rivals. Un pre-
mi al·lucinant. Una setma-
na farcida de proves per 
poder guanyarlo...

La nova sèrie middle grade so-
bre un tema a l’alça: la mito-
logia.

Òmnia
LAURA GALLEGO

MONTENA
288 pàgs. / 9,95 €

ISBN 9788490439951

La guerra de 6è A. 
Al·lèrgics a 6è B 
(edició escolar)

SARA CANO
ALFAGUARA INFANTILES Y JUVENILES

200 pàgs. / 10,95 €

ISBN 9788418915833

Els déus del nord 1.  
La llegenda del bosc

JARA SANTAMARÍA
B DE BLOK

320 pàgs. / 15,95 €

ISBN 9788417424367
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La increïble història de... El noi del vestit
(edició escolar)
DAVID WALLIAMS

MONTENA
304 pàgs. / 10,95 €

ISBN 9788419085740

La increïble història de... L’àvia gàngster 
(edició escolar)
DAVID WALLIAMS

MONTENA
304 pàgs. / 10,95 €

ISBN 9788418594526
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El Murph Cooper té un greu problema. 
La seva nova escola és supersecreta i 
superestrambòtica. Els seus companys 
de classe poden volar o controlar el 
temps o fer aparèixer cavalls diminuts 
del no-res. I quina és l’habilitat extraor-
dinària del Murph? Ah, ehem... resulta 
que no en té cap. Per sort no hi ha cap 
repugnant supermalvat que estigui a 
l’aguait, amb el cap ple de brunzidores
males idees. Ah, sí que n’hi ha? Ostres, 
doncs això vol dir que... Ha arribat el 
moment que el SUPERNORMAL es con-
verteixi en un heroi!

En Leo, la Carla, en Dani, l’Elena i en 
Lucas estaven convençuts que passa-
rien la tarda castigats en un laboratori 
ple de fòssils. Però els esperava l’aven-
tura més boja de la vida: un viatge en 
un lloc... on els dinosaures estan vius! 
Un cop allà han de trobar la mane-
ra de tornar al seu món. I de rescatar 
una persona perduda en aquella te-
rra misteriosa. Però troben unes dents 
mágiques que els donen uns poders 
al·lucinants! Encara que, primer de tot, 
l’equip necessita un nom.

Coneix en Murph Cooper en 
aquesta nova sèrie d’aventures 
divertidíssimes.

Ens unim al fenomen Jurassic 
Park amb una aventura molt 
bèstia!

Supernormal 1. No cal tenir  
superpoders per ser un heroi

GREG JAMES / CHRIS SMITH
MOLINO

384 pàgs. / 14,00 €

ISBN 9788427211681

Juràssic total 1. Perduts sense wifi
SARA CANO / FRANCESC GASCÓ

ALFAGUARA INFANTILES Y JUVENILES 
256 pàgs. / 13,95 €

ISBN 9788420487748

El seu final és el teu principi. 
L’Amanda Black celebra el seu 
tretzè aniversari quan rep una 
misteriosa carta que canviarà 
la seva vida. De viure quasi en la 
misèria, ella i la seva tieta Paula 
s’instal·laran a una mansió ge-
gant i laberíntica que ha per-
tanyut a la família Black durant 
generacions, però que el banc 
està a punt d’apropiar-se. A més 
a més, l’Amanda comença a 
manifestar habilitats insospita-
des. Per si tot això no fos suficient, 
aviat esbrina que ha de prendre 
possessió d’un llegat familiar 
apassionant, secret i perillós, 
pel que haurà de començar a 
entrenar-se d’immediat. Estarà 
l’Amanda a l’alçada del que 
s’espera d’ella? Del que els seus 
pares, i tots els Black abans d’ells, 
varen morir per protegir?

La nova sèrie de l’autor de 
thriller més venut a l’actua-
litat. Juan Gómez-Jurado i 
Bárbara Montes.

Amanda Black 1.  
Una herència perillosa
JUAN GÓMEZ-JURADO /  

BÁRBARA MONTES
B DE BLOK

192 pàgs. / 14,95 €

ISBN 9788417921309
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L’Iris Grey té deu anys i viu a Meteolàn-
dia. Somia amb tenir màgia com la res-
ta dels seus amics, perquè la vida sen-
se ella no és igual! Quan l’Iris viatja a 
la Terra sense permís, no s’imagina que 
haurà de trobar el seu poder interior, 
lluitar contra nous enemics i donar pas 
a un món multicolor.

Algú vol arrambar amb el tresor ama-
gat d’una milionària excèntrica, però 
la recerca del culpable s’embolica 
amb tota mena d’endevinalles, enig-
mes, secrets foscos i una bona pila de 
decisions difícils. Per acabar-ho d’ado-
bar, el responsable d’investigar els fets 
és el Carlos, que mai ha resolt cap 
misteri, de manera que necessitarà 
un cop de mà per al seu primer cas. 
Podràs ajudar-los a ell i els seus amics 
a descobrir el culpable, trobar el tresor 
i salvar l’agència de detectius de la 
mare del Carlos?

La nova sèrie de la creadora 
d’AMELIA FANG arriba carre-
gada de màgia i canvis atmos-
fèrics.

Tu decideixes quins sospitosos 
cal Interrogar, quines preguntes 
vols fer i quines pistes s’han de 
seguir! T’atreveixes a conver-
tir-te en Detectiu?

Arc Iris Grey i la màgia del temps
LAURA ELLEN ANDERSON

MOLINO
304 pàgs. / 15,00 €

ISBN 9788427225732

Resol el misteri 1. 
El secret de la mansió

LAUREN MAGAZINER
MOLINO

432 pàgs. / 14,00 €

ISBN 9788427225862

O sigui que he viscut sol, sense 
ningú amb qui de veritat poder
parlar, fins que vaig tenir una 
avaria al desert del Sahara, fa sis
anys. S’havia trencat alguna 
cosa del motor. I com que no 
anava amb cap mecànic ni 
amb cap passatger, em vaig 
preparar per mirar de fer, tot sol, 
una reparació difícil. Per mi era 
una qüestió de vida o mort. Amb 
prou feines tenia aigua per beu-
re per a vuit dies. La primera nit, 
doncs, em vaig adormir a la so-
rra a mil milles de cap terra habi-
tada. Estava molt més aïllat que 
un nàufrag en un rai al mig de 
l’oceà. O sigui que imagineu-vos 
la sorpresa que vaig tenir, a trenc 
d’alba, quan una veueta molt 
especial em va despertar. Deia: 
-Si us plau... dibuixa’m un be! 
-¿Eh!? -Dibuixa’m un be...

El petit príncep concentra, 
la reflexió de Saint-Exupéry 
sobre l’amistat, l’amor, la 
responsabilitat i el sentit de 
la vida.

El Petit Príncep
(edició oficial)

ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY
SALAMANDRA INFANTIL Y JUVENIL

96 pàgs / 6,95 €

ISBN 9788416310111

Un projecte ABP per treballar el còmic a
partir de la curiositat, la recerca i 
la creativitat!
Aquest projecte està adaptat per a tots els cicles de Primària.

PLAF, GLUPS, BANG!

Vols conèixer els llibres que inclou? Escriu-nos a penguin.aula@penguinrandomhouse.com i t'informem!



Un projecte ABP per treballar el còmic a
partir de la curiositat, la recerca i 
la creativitat!
Aquest projecte està adaptat per a tots els cicles de Primària.

PLAF, GLUPS, BANG!

Vols conèixer els llibres que inclou? Escriu-nos a penguin.aula@penguinrandomhouse.com i t'informem!



30 Catàleg de 5è i  6è de Pr imària

C Ò M I C

Una selecció de còmics essencials per petits grans lectors.

Els diaris de la Cirera i en Valentí
JORIS CHAMBLAIN / AURÉLIE NEYRET

ALFAGUARA INFANTILES Y JUVENILES
64 pàgs. / 16,95 €

ISBN 9788420452456

Frida McMoon i els aprenents del temps
PEDRO MAÑAS / LAIA FERRATÉ

BRUGUERA
48 pàgs. / 14,90 €

ISBN 9788402425829

El zoo petrificat
JORIS CHAMBLAIN

ALFAGUARA INFANTILES Y JUVENILES
72 pàgs. / 16,95 €

ISBN 9788420487793

L’església del mar
ILDEFONSO FALCONES

RANDOM CÓMICS
192 pàgs. / 16,95 €

ISBN 9788417247065

Una catedral construïda pel poble i per al poble a la Barce-
lona medieval és l’escenari d’una trepidant història d’intriga, 
violència i passió.

Neixen els nous Mestres de l’Humor, de la mà d’un dels au-
tors amb més prestigi i venda del panorama espanyol: Pe-
dro Mañas.

Acompanya a la Cirera en la seva primera investigació, que 
la durà fins al cor del bosc i a descobrir un lloc meravellós.

Una nova entrega unisex del còmic que ha triomfat a França 
i que ara triomfa al nostre país.

PROJECTE 
DIDÀCTIC 
CÒMIC

PROJECTE 
DIDÀCTIC 
CÒMIC

PROJECTE 
DIDÀCTIC 
CÒMIC
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N O  F I C C I Ó

Llegim el món! Llibres per desxifrar el món que ens envolta
 i treballar per projectes.

Boom
XIMO ABADIA

MONTENA
64 pàgs. / 7,95 €

ISBN 9788417922917

El gran llibre del planeta
TOMÀS MOLINA / ELISA ANCORI

MONTENA
 64 pàgs. / 21,95 €

ISBN 9788418798382

Arriba l’àlbum il·lustrat de Ximo Abadía 
després del gran èxit de la seva obra 
Frank: la increïble història d’una dicta-
dura oblidada, amb què va guanyar el 
Premi Llibreter 2018.

El nostre planeta està ple de secrets: 
descobreix-los tots amb aquest gran 
atles de Tomàs Molina.

Meteocuriositats
TOMÀS MOLINA  /ROGER SIMÓ

MONTENA
96 pàgs. / 15,95 €

ISBN 9788417922887

La regla mola (si saps com 
funciona) Menstruita

CRISTINA TORRÓN / ANNA SALVIA
MONTENA

160 pàgs. / 15,95 €

ISBN 9788418483806

El gran llibre del Bestiari català
AGRUPACIO DEL BESTIARI / 

MERITXELL BAYARRI
PENGUIN KIDS

72 pàgs. / 17,95 €

ISBN 9788418817076

Catalans i catalanes 
que van canviar el món
SERGI RODRÍGUEZ IBARRA

B DE BLOK
128 pàgs. / 18,95 €

ISBN 9788418054969

Tomàs Molina ens revela les curiositats 
més interessants i divertides sobre el 
temps.

Tenir la regla mola... Però s’ha de saber 
com funciona.

Un compendi del bestiari popular de 
Catalunya, amb tots els detalls de 
cada bèstia, el seu poble i la tradició 
que l’envolta.

Catalans i catalanes que van canviar 
el món. Un llibre homenatge al ge-
nis nascuts a la nostra terra que han 
aconseguit que el món sigui cada cop 
millor.
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